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In het brein duiken

Klassiek consumentenonderzoek is de 
gangbare manier om onzekerheid over 
 succeskansen van een product te reduce -
ren: vraag zoveel mogelijk mensen uit je 
doelgroep aan te geven op een schaal   
van 0 tot 100 hoe zeer het toetje hen  
bevalt. Vergelijk de score met die van de 
marktleider door een statistische verschil-
toets en de uitkomst is een schatting van  
de succeskans. Je kunt geen levensmiddel 
in de Nederlandse schappen vinden waar -
bij niet op enig  moment een dergelijke 
vraag is gesteld aan een consumentenpanel. 
Vaak gaat het om een panel van honderden 
individuen, bevraagd door een gespeciali-
seerd onderzoeksbureau. Soms ook bestaat 
een panel uit familie en vrienden van een 
kleine  producent. 

Kenmerken
Ongeacht de omvang delen  klassieke consu-
mentenstudies drie belangrijke kenmerken. 
1.  Selectie van een zo groot mogelijke groep 

panelleden die representatief zijn voor de 
doelgroep.

2.  Evaluatie van een reeks producten of 
 productalternatieven op een aspect dat 
voorspellend wordt geacht voor koop-

Achtergrond Focom-project
In het Focom-project (2012-2015) hebben private en publieke partijen hun krachten 
gebundeld om kennis te verkrijgen van interacties tussen eetgedrag en het brein. Hoofd-
doel is de ontwikkeling van predictieve modellen voor (1) eetvoorkeur en (2) cognitieve ont-
wikkeling als gevolg van eetgedrag. Met betaalbare technieken worden gedrag en hersen-
activiteit gemeten en gebruikt om wanting te voorspellen, gevalideerd met fMRI-wanting- 
maten. Daarnaast worden early-markers ontwikkeld voor effecten op de lange termijn van 
voedsel op obesitas, eetstoornissen en ouderdomgerelateerde cognitieve en emotionele 
achteruitgang. In Focom werken samen: Radboud Universiteit, Wageningen UR, Universi-
teit Twente, Kraft Heinz company, Noldus information technology, Green Dino BV, TMSi, 
Artinis medical systems, Essensor en NIZO food research. www.focom-project.net

Wanneer een producent een toetje heeft ontwikkeld met de 
perfecte smaakbalans en de bijbehorende reclamecampagne 
heeft opgezet, rest er nog maar één vraag: gaat de consument 
dit toetje eten of hebben we het allemaal voor niets gedaan? 
Daarop probeert zowel klassiek consumentenonderzoek als 
recenter neuromarketingonderzoek een antwoord te geven.

Modern consumentenonderzoek heet neuromarketing

met de verkoop ook wel goed zitten. Klas - 
sie  ke consumentenstudies hebben daarom een 
hoge indruksvaliditeit. Naast de prijs  
hebben deze studies één nadeel: de voorspel-
ling klopt niet altijd. Met andere woorden,  
de predictieve validiteit van de methode is  
lager dan de indruksvaliditeit.

Sociaal wenselijke antwoorden
Waarom gedragen consumenten zich  anders 
tijdens een panelsessie dan in de  supermarkt 
en wat is daaraan te doen?  Allereerst is het 
essentieel dat panelleden representatief zijn 
voor de doelgroep. Senioren blijken bijvoor-
beeld slechte voorspellers voor de voorkeur 
van tieners. Met het aanleggen van juiste 
 inclusiecriteria is een meer valide meting af 
te dwingen. Vervolgens is het belangrijk dat 
de juiste vragen gesteld worden. Vraag panel-
leden bijvoorbeeld welk alternatief ze zouden 
willen  kopen in plaats van welk alternatief ze 
 lekker vinden. Op deze factoren hee� de 

gedrag, zoals voorkeur, aangenaamheid 
of koopintentie.

3.  Het vastleggen van deze evaluatie in een 
maat, zoals een streepje op een lijn, lopend 
van ‘erg vies’ tot ‘erg lekker’, een getal van 0 
(‘ik ga dit product zeker niet kopen’) tot 
100 (‘ik ga dit product zeker kopen’) of het 
eenvoudig rangschikken van de producten 
op volgorde van lekkerheid. 

Gevoelsmatig doen klassieke consumenten-
studies daarmee wat ervan wordt verwacht:  
ze meten aanstaand productsucces. Als een 
consument aangee� een product zeker te wil-
len kopen of dat het product lekker is, zal het 
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proe�eider nog grip. Het kan echter nog 
steeds misgaan bij de antwoordformulering. 
Het is bijvoorbeeld lastig toegeven dat je een 
romige vette toetjesvariant erg lekker vindt 
als je ook de keuze hebt uit twee laagvet- 
varianten met een Eet bewust-logo erop. 
Diezelfde avond in de supermarkt, hongerig 
en moe van een dag hard werken en zonder 
medepanelleden om je heen, pakt die keuze 

wellicht toch anders uit. Er gebeurt dus  
nog veel in het hoofd van een consument 
vanaf het moment dat een productalterna  - 
tief  getoond wordt tot het moment dat er  
een streepje op het papier staat. Aan de 
consu mentenonderzoekers de uitdaging  
de consument de initiële impulsrespons te 
ontlokken, in plaats van het weloverwogen 
sociaal wenselijke antwoord.

Meten neurale activiteit
Neuromarketing is een discipline binnen 
marktonderzoek die zich richt op het meten 
van die primaire, non-verbale reacties op 
waargenomen productalternatieven. Het 
verwerken van een waarneming tot een 
voorkeur vindt plaats in ons brein en is 
daarmee hoofdzakelijk een neurale acti-
viteit. Neuromarketing richt zich op 

Figuur 1. Kiezen is het gevolg van een onbewust en snel (<1s) breinproces en wordt onder meer beïnvloed door eerdere productbelevingen en de huidige 

metabolische toestand. Tijdens het bekijken van producten hangt de wanting-impuls sterk samen met subcorticale activatie in de basale kernen, die in 

Focom is gemeten met functionele MRI (links). Terwijl proefpersonen plaatjes van producten bekijken, worden brein- en gedragsmaten geregistreerd  

(bijvoorbeeld EEG, zie midden) waarvoor breinrespons-correlaten zijn bepaald die wanting voorspellen. Daardoor kunnen, na een productblootstellings - 

fase, wantingresponsen voor verschillende producten worden bepaald uit brein en gedragsmaten tijdens een eenvoudige visuele taak (rechts)1. 
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het meten van de neurale activiteit die het 
 uiteindelijke koopgedrag het beste voor-
spelt. Daarvoor kunnen diverse technieken 
worden ingezet. Eén daarvan, functionele 
magnetic resonance imaging (fMRI), be-
helst   het meten van lokale veranderingen 
in zuurstofverbruik in het brein. Zowel de 
plaats als de mate van verandering in zuur-
stofverbruik als gevolg van het kijken naar 
verschillende plaatjes van levensmiddelen 
gee� iets weer over de manier waarop een 
persoon de plaatjes belee�. Hersengebie- 
den die betrokken zijn bij het verwerken 
van visuele informatie zullen bijvoorbeeld 
 sterker activeren bij heldere plaatjes dan  
bij donkere plaatjes. Plaatjes van een zure 
 citroen activeren gebieden die normaal 
 gesproken betrokken zijn bij smaakver-
werking. Dit is de neurale weerslag van  
het je on willekeurig voorstellen hoe die 
citroen smaakt.
Tientallen wetenschappelijke studies tonen 
aan dat het zien van levensmiddelen nog 
veel meer gebieden in het brein activeert, 
elk met een andere rol in de beleving van 
het product. Twee van die gebieden  – het 
centraal in het brein gelegen striatum en  
de amygdala – geven voor neuromarketeers 
belangrijke informatie. Deze centra blijken 
namelijk sterker te reageren op plaatjes van 
levensmiddelen waarvan de proefpersoon 
beloning verwacht dan op plaatjes waarvan 
de persoon geen of minder beloning ver-
wacht. Daarmee wordt het meten van ac - 
ti viteit in deze gebieden een manier om 
 directer te meten hoe graag de persoon  
getoonde producten wil hebben. 

EEG goedkoper alternatief
Functionele MRI is een dure techniek. Een 
scanner kost enkele miljoenen euro’s en het 
tarief voor een volledig ingericht laborato rium 
met goed opgeleide operators is honderden 
euro’s per uur. Omdat er slechts één persoon 
tegelijkertijd getest kan worden is een studie 
met een representatief panel al snel onbetaal-
baar. Elektro-encefalogra�e (EEG) kan een 
goedkoper alternatief zijn (zie �guur 1). Met 
deze techniek worden lokale elektrische vol-

tages op meerdere plaatsen op de hoofdhuid 
gemeten. Deze voltages zijn veranderlijk in de 
tijd als gevolg van ontladingen van neuronen 
in het brein. Wanneer iemand een mentale 
taak verricht, zoals kijken naar voedsel, dan 
zal die taak bijdragen aan het EEG-signaal. 
Maar ook andere, irrelevante, processen dra-
gen bij aan EEG-metingen. De uitdaging is  
om uit de kakofonie aan signalen het deel te 
destilleren dat iets zegt over de houding van 
een proefpersoon ten opzichte van het plaatje. 
Het meest optimale scenario zou zijn wanneer 
uit het goedkope EEG-signaal het equivalent 
gedestilleerd kon worden van de fMRI-stria-
tumrespons. Deze uitdaging is tot op heden  
te groot  gebleken, en dus wordt EEG op een 
minder speci�eke wijze in neuromarketing 
onderzoek ingezet. De meest voorkomende 

EEG-toepassing gebruikt signaalfrequentie- 
afgeleiden zoals de ratio tussen het aandeel 
hoge bèta-frequenties (> 16Hz) en  l agere 
 thèta-frequenties (3.5-7.5 Hz). Van dergelijke 
ratiomaten is aangetoond dat ze samenhangen 
met de mate van mentale ontspanning en in-
spanning tijdens het uitvoeren van taakjes. 
Ook iemands actuele staat van psychisch en 
lichamelijk welbevinden  – de hedonische 
 toestand – hee� invloed op dergelijke EEG- 
afgeleiden.  Helaas zijn deze maten niet vol-
doende  speci�ek om van een aantal product-
alter natieven te bepalen welke iemand het 
meest wil, hierna wanting genoemd.

Neuromarketingsysteem
In 2012 hebben een aantal Nederlandse ken-
nisinstellingen, enkele technologie bedrijven 
en �e Kra� Heinz Company  de handen 
 ineengeslagen om, gesteund door het Euro-
pees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO), die laatste horde te nemen in het 
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Focom-project (zie kader). In een van de 
werkpakketten van dit project zijn pro duc   -
ten gebruikt om het ontwikkelen van de 
wanting-reactie bij proefpersonen in beeld te 
brengen met fMRI. Hieruit bleek dat plaatjes 
van eerder genuttigde productvarianten een 
respons opriepen in de basale kernen, waar-
onder het eerder genoemde striatum, die als 
wanting van een levensmiddelengerelateerde 
beloning gezien kan worden. Deze kennis is 
vervolgens uitgewerkt door in een aantal 
 onwillekeurig geproduceerde gedragingen, 
plaatjegerelateerde correlaten voor deze 
breinresponsen te identi�ceren. Voorbeel- 
den van gedragingen zijn pupil responsen, 
EEG (zie �guur 1), hartslag, transcraniële 
infraroodlicht absorptie (NIRS) en taak-
reacties. De op gedane kennis wordt op dit 

moment uit gewerkt  tot een 
 geïntegreerd stimulus-meet-
systeem dat wanting meet in 
een gesimuleerde supermarkt, 
de virtual shop, waarin men 
zich vrij kan bewegen, maar   
ook tijdens gecontroleerde 
blootstelling aan combinaties 
van beeld, geur, smaak en geluid 

– de food experience-stimulator.  Zo wordt 
een evidence-based neuromarketingsysteem 
ontwikkeld dat vooralsnog ge-ent is op een 
hoge predictieve validiteit voor wanting. 
Toepassing van het systeem in de komende 
tijd moet uitwijzen wat de predictieve validi-
teit is met betrekking tot het voorspellen van 
werkelijk marktsucces. 

REFERENTIE

1. Zie ook Wegman J., Ketel E., van Loon I., van Bochove 

M.E., Schutter D., Smeets P.A.M., Bult J.H.F., Cools R., 

Aarts  E., Neural responses to subjective and objective 

properties of food during a reward motivation task. 

 Society for Neuroscience, annual meeting. Chicago,  

IL: Society for Neuroscience, 2015.

• HAROLD BULT EN JOOST WEGMAN •

H. Bult,  senior scientist NIZO food research, harold.

bult@nizo.com; J. Wegman, postdoctoral researcher,  

Donders institute for Brain, Cognition and Behaviour, 

Radboud Universiteit Nijmegen

‘Verwerking waarneming 
tot voorkeur gebeurt in 
het brein’
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