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INGREDIËNT & PRODUCT

Emotieonderzoek waarbij gelaatsuitdrukkingen, hartslag en huidweerstand (linker afbeelding) in reactie tot voedselgeuren (rechter afbeelding) worden gemeten in het Restaurant 

van de Toekomst, de onderzoeksfaciliteit van WUR-Food & Biobased Research. 

Productemoties 
meten

In de huidige markt komen slechte consu-
mentenproducten nauwelijks meer voor. Ze 
zijn immers voorafgaand aan hun marktin-
troductie uitvoerig getest. Toch zijn bepaal-
de producten veel succesvoller dan andere, 
zeker niet slechtere, producten. Als gevolg 
van onder andere slimme marketing roepen 

succesvolle merken als Apple en Coca-Cola 
sterke positieve emoties bij consumenten 
op met als gevolg dat zij deze producten 
absoluut ‘moeten’ hebben.

Emoties en voeding
Emoties zijn ook van belang bij onze voed-

Emoties zijn medebepalend voor onze voedselkeuzes en daar-
mee het succes van consumentenproducten. Toch zijn product- 
emoties pas relatief kort onderdeel van voedselonderzoek. 
Vooral voor de onbewuste reacties – die van grote invloed op 
de voedselkeuze kunnen zijn – zijn methoden in ontwikkeling 
die ook meer en meer buiten het laboratorium meten.

Relatie voedselkeuze en emoties steeds beter in kaart

selkeuze. We hebben de neiging om vetter 
voedsel te eten, zogenaamd ‘troostvoedsel’, 
als we gestrest of terneergeslagen zijn en 
voelen ons daarna ook inderdaad beter. 
Ondanks dat we dit weten, zijn emoties pas 
sinds enkele jaren een belangrijk onderdeel 
van voedselonderzoek. Voorheen richtte 
sensorisch onderzoek zich vooral op de sen-
sorische waarneming van de geur, smaak en 
textuur van het voedsel. Nieuw is de ont-
wikkeling dat er ook meer en meer gekeken 
wordt naar de bewust waargenomen emo-
ties dat een voedselproduct teweegbrengt.
Er zijn echter ook emotionele reacties die 
amper of niet bewust waarneembaar zijn, 
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‘ Snelle onbewuste reacties 
kunnen consumenten  
sturen een eerste keuze te 
maken in de supermarkt’

bijvoorbeeld omdat ze extreem kort duren. 
Een voorbeeld is de verrassing die men 
kortstondig ervaart bij het zien van een 
nieuw product. Deze korte reactie gaat vaak 
ten onder in de latere reacties. Toch kunnen 
deze snelle onbewuste reacties van grote 
invloed zijn op ons voedselkeuzegedrag. Ze 
kunnen mogelijk consumenten sturen een 
eerste keuze te maken uit een uitgebreid 
productaanbod in bijvoorbeeld een super-
markt. Het onbewuste karakter van deze 
reacties maakt het meten ervan moeilijk. 

Bestaande technieken
Technieken als non-verbaal meten van 
emoties worden al lang in emotieonderzoek 
toegepast. Een van de bekendste is het meten 
van gelaatsuitdrukkingen. Iedereen kent de 
gelaatsuitdrukkingen van walging bij het 
eten van iets afstotelijks en de gelukzalige 
uitdrukking wanneer iemand iets heel lek-
kers eet. Handmatig scoren van uitdrukkin-
gen is echter bijzonder tijdsintensief, wat 
een grotere populariteit belemmert. Recente 
ontwikkelingen hebben geleid tot automati-
sering van het coderen, resulterend in com-
mercieel verkrijgbare systemen zoals de 
‘FaceReader’ van Noldus Information Tech-
nology. Uitgebreide validatie van deze sys-
temen is nog noodzakelijk, zeker voor toe-
passingen op voeding waarbij de emotione-
le gelaatsuitdrukkingen deels worden ver- 
stoord door de kauwbewegingen. Momen-
teel worden deze metingen voornamelijk 
uitgevoerd door specialisten in laboratoria 
onder gecontroleerde omstandigheden. 

Onbewuste reacties meten
Onbewuste reacties zijn ook te meten via 
reacties van het autonome zenuwstelsel 
(ANS). Deze reacties zijn grofweg op te 
delen in ‘!ight’- of ‘"ght’-reacties, ofwel de 
mate waarin de consument onbewust toe-
nadering of afstand van het product neemt. 
De reacties worden afgelezen uit variaties in 
bijvoorbeeld hartslag, huidweerstand en 
huidtemperatuur. Sinds enkele jaren wor-
den ANS-emotiemetingen door Wagenin-
gen UR Food & Biobased Research toege-
past in voedingsonderzoek. Resultaten laten 
zien dat de metingen niet alleen verschil-

lende reactiepatronen tonen voor zeer ver-
schillende voedselproducten, maar zelfs 
tussen producten uit dezelfde voedselcate-
gorieën waartussen andere testen niet of 
amper di#erentiëren maar die wel verschil-
lend marktsucces hebben. 
Tijdens het eten kunnen onbewuste emoti-
onele reacties sterk wisselend zijn; ze kun-
nen bijvoorbeeld duiden op verrassing 
(binnen enkele tienden van een seconde), 

gevolgd door blijdschap binnen de daarop 
volgende seconde. Dit komt overeen met 
emotietheorieën die ervan uitgaan dat 
emotionele reacties het resultaat weergeven 
van een groot aantal stappen die achter 
elkaar worden doorlopen en waarin telkens 
andere aspecten, zoals de nieuwheid en 
aangenaamheid, van het voedsel worden 
geëvalueerd. Als gevolg hiervan is er dus 
niet sprake van één enkel emotioneel pro-
"el maar een reeks van opeenvolgende pro-
"elen die in principe zelfs tegengesteld 
kunnen zijn. Vragenlijsten pikken deze snel 
wisselende pro"elen niet op, maar testen op 
basis van ANS en gelaatsuitdrukkingen wel. 
Inzichten in snel wisselende pro"elen zul-
len bijdragen aan de ontwikkeling van 
nieuwe succesvolle producten.

Toekomst emotieonderzoek
Productemoties worden niet alleen bepaald 
door het product, maar ook door de samen- 
hang tussen product, situatie en consument. 
De emoties voor eenzelfde gerecht verschil-
len als het wordt geserveerd in een kale kan- 
tine of in een driesterrenrestaurant, de con-
sument hongerig is of verzadigd, wat de 
prijs is enzovoorts. Om deze e#ecten in 
kaart te brengen, zal toekomstig onderzoek 
zich meer en meer moeten verplaatsen van 
het laboratorium naar daar waar voedsel-

Onderzoek Wageningen UR
Emotieonderzoek bij Wageningen UR vindt 
met name plaats bij de contract researchor-
ganisatie Food & Biobased Research (zie 
foto), deels in samenwerking met de vak-
groep Humane Voeding van Wageningen 
University. Daarbij zijn door faciliteiten als 
een geïnstrumenteerd lunchrestaurant 
(‘Restaurant van de Toekomst’) emoties ook 
te meten tijdens het eten van voedsel en 
beschikt men over een ANS-laboratorium 
en MRI-scanner (onderdeel van het zieken-
huis De Gelderse Vallei in Ede). Ook wordt 
nauw samengewerkt met technische part-
ner Noldus Information Technology. 

keuze en consumptie plaatsvindt, zoals in 
de supermarkt, thuis aan de eettafel maar 
ook in ziekenhuis en restaurant. Inmiddels 
worden in onderzoek de voordelen van het 
laboratorium al gecombineerd met die van 
‘real-life’ voedselsituaties door reacties van 
proefpersonen te onderzoeken in gesimu-
leerde of ‘virtuele’ testomgevingen van bij-
voorbeeld een supermarkt of restaurant. 
De huidige testmethoden zijn nog niet vol-

ledig geschikt voor 
metingen buiten het 
laboratorium, maar de 
technische ontwikke-
lingen gaan snel. 
Nieuwe kleine senso-
ren kunnen al ANS en 
hersenactiviteit meten 
terwijl consumenten 
rondlopen in de 

supermarkt. De verwerking van de gege-
vens is nog wel altijd arbeidsintensief. En 
toch, het is de verwachting dat over enkele 
jaren de metingen ook door niet-specialis-
ten in ‘real-life’ situaties zijn uit te voeren.
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