
Een proever kan de resultaten van een
smaakproef op verschillende manieren
verstoren: hij veroorzaakt ‘ruis’. De proe-
ver geeft antwoorden die sociaal wense-
lijk zijn of die geen rekening houden met
de situatie waarin het product normaal
gegeten of gedronken wordt. Ook kan de
proever een product soms niet goed

plaatsen. Als iemand bijvoorbeeld voor
het eerst in zijn leven een kerriegerecht
proeft, dan kan hij geen oordeel geven
over de kwaliteit van dit gerecht. Soms
heeft een proever geen vat op de testsitu-
atie en vult zomaar maar wat in. Deze
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Wetenschap

persoon is voor het onderzoek een ‘non-
proever’.

Concentratie
Mensen kunnen om uiteenlopende rede-
nen non-proevers zijn, bijvoorbeeld van-
wege een gebrek aan concentratievermo-
gen, of doordat zij geen affiniteit hebben
met het product. Het is goed mogelijk
dat iemand tijdelijk een non-proever is.
De volgende keer is hij er wél met zijn
gedachten bij, of test hij een product dat
hem persoonlijk meer doet.
Met sociaal wenselijke antwoorden,
gebrek aan inlevingsvermogen en/of niet
bekend zijn met een product houden de
meeste onderzoeksbureaus wel rekening.
Met de non-proever vaak niet, want die

wordt in veel gevallen niet eens opge-
merkt.
Vormen non-proevers eigenlijk een pro-
bleem? De samenleving bestaat immers
voor een groot deel uit non-proevers.
Proeven betekent het leveren van een
prestatie en niet iedereen doet daar
moeite voor. Een belangrijke reden om
aandacht te besteden aan deze groep is
dat smaakonderzoek, uitgevoerd met een
groot aantal non-proevers, geen verschil-
len opmerkt tussen producten. 
In de statistiek wordt het niet aantonen
van een verschil, terwijl dat er wél is, aan-
geduid met de β-fout. De α-fout is te
omschrijven als de fout om een verschil
aan te tonen, terwijl er geen verschil is.
Verwijder je non-proevers uit het onder-
zoek, dan verklein je de β-fout en vermin-
der je de ruis.

Ruis beperken
Het Centrum voor Smaakonderzoek
(CSO) heeft twee procedures ontwikkeld
om ruis te beperken.
1. De proever-panelcorrelatietoets: het

opsporen van non-proevers. Van iede-
re proever wordt nagegaan of zijn ant-
woorden in de pas lopen met het
gemiddelde van de groep. Een zeer
lage correlatie betekent dat er geen
verband is tussen de antwoorden van
deze persoon en het gemiddelde ant-
woord van het totale panel. Er is dan
zomaar wat ingevuld.

2. De krimp-rekberekening (Cramwinc-
kel, 1993): het bewerken van alle sco-
res van de deelnemers met als resul-
taat dat iedereen een gelijke laagste
en hoogste waarde krijgt. Deze bere-
kening verandert de gemiddelde uit-
komsten niet, maar zorgt er voor dat
ruis als gevolg van individueel score-
gedrag weggehaald wordt.

CSO heeft de effecten van deze procedu-
res op de scherpte van het onderzoek
getest aan de hand van resultaten van
drie reeds afgeronde studies. Ook is
gekeken naar de consequenties van ver-
kleining van het smaakpanel voor de
onderzoeksuitkomsten.

Shag
Het shagonderzoek is uitgekozen omdat
vaststaat dat de vier onderzochte merken

Non-proevers veroorz

Non-proevers worden in veel gevallen
niet opgemerkt

Mensen melden zich graag aan als panellid voor smaakonder-

zoek. Ze verdienen er wat mee en het antwoord dat ze geven is

altijd goed. Toch levert niet iedere proever een zinvolle bijdrage

aan een test. CSO heeft een methode ontwikkeld om panelleden

die zomaar wat invullen op te sporen en zo de nauwkeurigheid

van een onderzoek te vergroten. 

CSO liet de proever-
panelcorrelatietoets
en de krimp-rekbe-
rekening los op
resultaten van de
recent uitgevoerde
‘gehaktballentest’.
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halfzware shag qua smaak van elkaar ver-
schillen. Het onderzoek werd blind en
gerandomiseerd uitgevoerd met een
panel van 76 rokers. Bij shagonderzoek
zijn relatief grote panels nodig: tabak is
namelijk een natuurproduct, waardoor
de pakjes van een merk onderling kun-
nen verschillen. De panelleden kregen de
verschillende pakjes na elkaar met een
tussentijd van drie à vier dagen thuis
opgestuurd. Dit wordt ook wel de ‘mona-
dische’ benadering genoemd.
Zowel voor als na de krimp-rekbereke-
ning werd onderzocht of de testresulta-

ten significante verschillen – verschillen
die niet door het toeval te verklaren zijn –
tussen de merken lieten zien. De resulta-
ten hiervan zijn zichtbaar in tabel 1. De
analyses werden nogmaals uitgevoerd na
het verwijderen van 18 (panel 3 en 4),
respectievelijk 37 (panel 5) non-proevers
uit het panel. Verder werd nagegaan of
het mogelijk was betrouwbare resultaten
te krijgen met een kleiner panel. Dit
gebeurde door tweemaal een willekeuri-
ge groep van 30 personen (panel 6, 7, 8
en 9) te selecteren.
Vergelijking van de uitkomsten van panel

1 en 2 met die van panel 3 en 4 laat zien
dat de krimp-rekberekening zorgde voor
een toename van het aantal significante
verschillen. In het eerste geval van twee
naar vier en in het tweede geval van vijf
naar acht significanties. 
Werden uit het bestand van 76 rokers 18
non-proevers verwijderd, dan nam het
aantal significanties toe van twee naar
vijf. Werd ook nog de krimp-rekprocedu-
re toegepast, dan nam het aantal toe van
twee naar acht. Na het weglaten van 19
matig presterende proevers nam het aan-
tal significanties tenslotte toe van twee
naar elf (panel 5).
De willekeurig gekozen kleine panels
gaven in vergelijking met de uitkomsten
van panel 5 onvoldoende betrouwbare
antwoorden. Als de te beoordelen pro-
ducten geen constante producteigen-
schappen hebben, zoals bij een natuur-
product als shag, is het noodzakelijk om
de natuurlijke spreiding op te vangen
met grotere panels.

Gehaktballen en sinaasappelsap
CSO bestudeerde de effecten van de pro-
cedures op onderzoeken met een klein
panel aan de hand van recente testen
naar de smaak van rundergehakt en
sinaasappelsap. Bij de gehaktballentest
werd gewerkt met panels van acht perso-
nen, bij de sinaasappeltest met een panel
van 32 personen.
Bij de gehaktballentest leidde de krimp-
rekberekening bij vergelijking van rij 1 en
2, 3 en 4 en 5 en 6 tot een toename van
het aantal significanties (zie tabel 2).
Werd uit het bestand van acht proevers
één non-proever verwijderd, dan nam het
aantal significanties toe van nul naar een.
Werd ook nog de krimp-rekberekening
toegepast, dan steeg het aantal van nul
naar vier. Na verwijdering van één matig
presterend panellid, nam het aantal sig-
nificanties toe van nul naar drie of, na de

krimp-rekberekening, vier. Panel 6 is te
beschouwen als het meest betrouwbare
antwoord.
Bij de sinaasappelsaptest waren de effec-
ten van de krimp-rekprocedure en het

zaken ruis
Tabel 1   Aantal vastgestelde significanties

Panel en werkwijze Aantal significanties, 
inclusief p < 0,10

1 n=76, zonder krimprek 2
2 n=76, met krimprek 4
3 n=58, zonder krimprek, zonder non-proevers 5
4 n=58, met krimprek, zonder non-proevers 8
5 n=39, met krimprek, zonder non-proevers 11
6 n=30, met krimprek 4
7 n=23, met krimprek, zonder non-proevers 7
8 n=30, met krimprek 5
9 n=24, met krimprek, zonder non-proevers 8

Tabel 2   Effect van het verwijderen van ruis op het aantal
significante verschillen bij de gehaktballentest

Panel en werkwijze Aantal significanties

1 Compleet zonder krimp-rek (n=8) 0
2 Compleet met krimp-rek (n=8) 1
3 Zonder krimp-rek zonder één non-proever (n=7) 1
4 Met krimp-rek zonder één non-proever (n=7) 4
5 Zonder krimp-rek zonder twee non-proevers (n=6) 3
6 Met krimp-rek zonder twee non-proevers (n=6) 4

Tabel 3   Effect van het verwijderen van ruis op het aantal
significante verschillen bij de sinaasappelsaptest

Panel en werkwijze Aantal significanties

1 Compleet zonder krimp-rek (n=32) 7
2 Compleet met krimp-rek (n=32) 7
3 Na krimp-rek zonder non-proevers (n=29) 7
4 Na krimp-rek (n=15) 7
5 Na krimp-rek (n=15) 7
6 Na krimp-rek (n=10) 7
7 Na krimp-rek (n=10) 7
8 Na krimp-rek (n=10) 7

Een non-proever vult bij een
smaaktest zomaar wat in
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weglaten van non-proevers minder opval-
lend omdat er zeer duidelijke productver-
schillen bestaan tussen merken onder-
ling. Wél is het interessant om te zien dat
er met kleine panels (tien personen) uit-
komsten verkregen worden vergelijkbaar
met die in grotere panels (zie tabel 3). 

Conclusies
Uit de drie CSO-testen blijkt dat de proe-
ver-panelcorrelatietoets een effectief
middel is om non-proevers op te sporen.
Met behulp van vooraf opgestelde crite-
ria kunnen non-proevers uit de dataset
gehaald worden. De krimp-rekbereke-
ning zorgt voor een sterke vermindering
van de hoeveelheid ruis, veroorzaakt
door proevers die er een eigen schaalge-
bruik op na houden. Door zowel de proe-
ver-panelcorrelatietoets als de krimp-
rekberekening toe te passen, neemt de
scherpte van het onderzoek sterk toe.
Grote panels met meer dan 60 personen

bevatten altijd non-proevers en kunnen
daardoor contraproductief zijn. Kleine
panels zijn kostenbesparend en de
testomstandigheden (juiste temperatuur,
gelijke behandeling van de monsters)
zijn beter in de hand te houden.

Discussie
Een mogelijk bezwaar van ruisonderdruk-
king is dat er ‘naar het antwoord toe
gewerkt’ zou worden: zijn er in werkelijk-
heid geen verschillen, dan zou deze
manier van werken toch significante ver-
schillen kunnen laten zien. In feite is dit

een statistische discussie: als de β-fout
kleiner wordt gemaakt, neemt de kans op
de α-fout dan toe? De twee fouten zijn
inderdaad niet onafhankelijk van elkaar,
maar door het verkleinen van de β-fout
wordt het onderscheidingsvermogen (in
het Engels: de ‘power’) van het onder-
zoek groter. Daardoor neemt de kans op
de α-fout (iets) toe. 
Daarnaast kan er een discussie ontstaan
over het selectiever worden van de steek-
proef. Een zekere vorm van selectie is er
altijd. Bij smaakonderzoek worden men-
sen vaak geselecteerd op basis van een
smaaktest. De hierboven beschreven pro-
cedures hebben als voordeel dat de deel-
nemers niet eenmalig bij de poort wor-
den geselecteerd, maar bij ieder onder-
zoek opnieuw.
Een lastige kwestie is de vraag of bij de
selectie van proefpersonen een represen-

tatief beeld van alle consumenten wordt
verkregen. Het standpunt van CSO is dat
alleen waardeoordelen van doelgroep-
consumenten die aantoonbaar smaakei-
genschappen waarnemen interessant
zijn. Hiermee verklein je de kans dat ant-
woorden van mensen die zomaar iets zeg-
gen het gemiddelde antwoord bepalen.
Door het verkleinen van de β-fout wordt
het onderzoek meer onderscheidend.
Algemene voorwaarden voor goed onder-
zoek blijven natuurlijk altijd van belang.
De belangrijkste is wellicht dat iedere
proever onafhankelijk van de andere
proevers zijn oordelen geeft.
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Wat is een non-proever?
Stel dat er zeven merken toast
worden beoordeeld op knapperig-
heid. Na verwerking van alle indi-
viduele uitslagen blijken de mer-
ken hierin significant van elkaar
te verschillen. De significantie
komt tot stand doordat meerdere
mensen onafhankelijk van elkaar
gelijke verschillen vaststellen.
Stel dat er iemand geen raad 
weet met knapperigheid en zom-
aar wat invult. Dan zullen zijn ant-
woorden over de knapperigheid
geen enkele relatie hebben met
de antwoorden van de andere
proevers. Iemand die voor één of
meerdere eigenschappen zomaar
wat invult, noemen we een non-
proever.

Smaakonderzoek uitgevoerd met veel
non-proevers bemerkt geen

verschillen tussen producten

Bij sinaasappelsap bestaan grote smaakverschillen tussen de merken onderling. Daardoor
had uitschakeling van non-proevers minder effect op de uiteindelijke onderzoeksresultaten.


