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telt Kremer, is dat labtesten niet altijd even 

geschikt zijn om consumentenacceptatie te 

meten. “Dan zijn de proefpersonen heel 

analytisch aan het proeven, wat in het dage-

lijks leven niet gebeurt.” De thuistest is ook 

geschikt om meerdere producten van ver-

schillende bedrijven tegelijkertijd te testen. 

Proefkwaliteit
De personen die meededen aan de thuis-

test, waren niet speciaal geselecteerd op 

hun proefkwaliteiten. “Het waren normale 

mensen waarvan we niet wisten of ze goed 

konden proeven of niet”, legt mede-onder-

zoeker Anke Janssen uit. “De enige eisen 

aan de deelnemers waren dat ze niet aller-

gisch waren voor één van de voedingsmid-

delen, niet aan het afvallen waren en dat 

ze bekend waren met de te testen produc-

Consumenten  
proeven in eigen huis

Volgens onderzoeker Stefanie Kremer sluit 

de Taste@Home Conjoint Testing beter op 

de werkelijkheid aan dan standaardtesten 

waarbij proefpersonen na één hap een oor-

deel over smaak van een product moeten 

geven. Volgens Kremer is de test een alter-

natief voor standaard liking-testen. “Onze 

ervaring is dat dit soort standaardtesten 

geen betrouwbare onderzoeksresultaten 

opleveren. Proefpersonen spreken na één 

hap vrijwel altijd een voorkeur uit voor de 

zoetste of zoutste variant. Maar eigenlijk 

zijn ze pas na herhaald proeven in staat 

om producten goed te beoordelen.” 

Herformulering
De test is ontwikkeld binnen het vierjari-

ge, door de overheid gefinancierde, pro-

ject over de herformulering van levens-

middelen. In het onderzoek is niet alleen 

getest wat consumenten vinden van de 

producten met minder zout, suiker of vet, 

maar ook wat het effect is van de claim op 

de verpakking (bijvoorbeeld minder zout) 

op de waardering door de consument.

De reden om deze test te ontwikkelen, ver-

taste@Home Conjoint testing is de naam van de recent  
ontwikkelde testmethode door Wageningen ur Food&biobased 
research. Met deze test worden geherformuleerde producten 
thuis bij de proevers geconsumeerd. Deze methode moet 
betrouwbare onderzoeksresultaten opleveren over de  
consumentenacceptatie van nieuwe producten.

ten.” Deze waren doorsnee producten 

zoals brood, kaas, vleeswaren, zoete 

snacks en producten voor de warme maal-

tijd. Al deze producten bevatten minder 

zout, vet of suiker. Aan het einde van de 

dag vulden ze een online vragenlijst in. Het 

moment van invullen was bewust gekozen 

om de beoordeling uit de herinnering te 

laten plaatsvinden. Bovendien was de vra-

genlijst simpel. “We wilden alleen weten 

hoe lekker ze de producten vonden. We 

wilden het analytische weglaten. Als con-

sumenten voor het schap staan, moeten ze 

ook uit hun geheugen putten of iets lekker 

was”, verklaart Janssen.

Volgens Kremer sluit de nieuwe test beter 

aan op de werkelijkheid dan veel bestaan-

de consumententesten. De consumenten 

hadden alle vrijheid om de producten te 

gebruiken op de manier zoals ze dat 

gewend waren. “Als je gewend bent om 

pindakaas op je kaas te smeren, dan moet 

je dat vooral doen. We leggen geen gedrag 

op. De gedachte erachter is dat als je aan-

sluit op de dagelijkse context van mensen, 

je een reëler beeld krijgt hoe iemand een 

product werkelijk waardeert.” 

‘ De thuistest is aanvullend op  
analytische testen’
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Onbewust proeven
Een belangrijk resultaat van de thuistesten 

was dat de consumenten thuis pas bij een 

lager zoutgehalte de herformulering merk-

ten vergeleken met de analytische testen. 

“Dat komt doordat mensen thuis onbewust 

proeven en de geherformuleerde produc-

ten in een maaltijd gebruiken”, legt Janssen 

uit. 

De gebruikte claim lijkt ook belangrijk 

voor de beoordeling. Als er alleen staat 

‘minder zout’ heeft het een negatief effect 

op de lekkerscore. Een claim als ‘minder 

zout, meer smaak’ wordt wel als positief 

ervaren. De invloed van de claim is ook 

erg afhankelijk van het type product.

De onderzoekers zijn tevreden over de 

waarde van de thuistesten voor het beoor-

delen van de consumentenacceptatie. “Het 

is aanvullend op de analytische testen 

waarbij meer wordt gekeken naar de 

smaakperceptie. Daar krijgt een bedrijf 

antwoord op de vraag of een nieuw  

product een bijsmaak of nasmaak heeft”, 

aldus Janssen. Een eerste vergelijking met 

de standaard liking-test in het lab wees 

volgens Kremer uit dat een aantal produc-

ten in de thuistest significant anders beoor-

deeld werd. “Van sommige producten was 

het thuisoordeel beter dan het oordeel in 

het lab, maar voor andere gold het tegen-

overgestelde. Wij zijn er wel van overtuigd 

dat de thuistest betrouwbaarder is, doordat 

we mensen in hun eigen context laten tes-

ten.”

De deelnemende consumenten gaven ach-

teraf aan dat de eetfrequentie van sommige 

producten hoger lag dan ze normaal zou-

den eten. “Maar we willen juist niet con-

troleren hoeveel ze van de producten eten 

en wanneer”, verklaart Janssen. De deelne-

mers vonden de vraagstelling soms te sim-

pel. “Ze wilden graag meer vertellen over 

hun ervaringen.”

Onderzoekskosten
Normaal zijn thuistesten duur en tijdro-

vend. Het voordeel volgens Kremer is dat 

met de door hen ontwikkelde test het 

mogelijk is om verschillende producten 

tegelijk te testen in combinatie met de 

claims. Meerdere bedrijven kunnen in één 

test meedraaien. Kremer: “De test leent 

zich er uitstekend voor om meerdere pro-

ducten tegelijkertijd thuis te laten testen. 

Daardoor blijven de onderzoekskosten 

voor individuele bedrijven beperkt.” 

• Dionne irving •

‘ De thuistest is aanvullend op  
analytische testen’

Consortium herformuleren
In 2013/2014 wil Food & Biobased 
Research starten met een nieuw consorti-
um. Het doel van dit consortium is om de 
kennis op het gebied van consumententes-
ten zoals taste@home conjoint testing, pro-
ductontwikkeling en productieprocessen 
toe te gaan passen samen met deelnemen-
de bedrijven. Meer informatie over het con-
sortium is op te vragen bij Marjolein van der 
Glas, e-mail: marjolein.vanderglas@wur.nl, 
tel: 0317-480471. 

een consument komt een van de ongeveer 100 tassen met te testen producten ophalen.
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