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Ouderen verschillen in emoties over eten

Ouderen zijn op grond van  
hun emotionele beleving van 
maaltijden in vier groepen te 
verdelen. Dat concluderen we-
tenschappers van Wageningen 
UR Food & Biobased Research 
op basis van onderzoek uit- 
gevoerd bij leden van het  
seniorentestpanel (SenTo). De 
studie, die is gepubliceerd in 
Appetite, biedt productontwik-
kelaars en marketeers handvat-
ten om hun producten beter af 
te stemmen op de verschillende 
behoeften en wensen van de 
groeiende groep oudere consu-
menten.                                                          
                                                 
Wageningse onderzoekers  
hebben ouderen ingedeeld op 
grond van emotiewoorden die 
ze associëren met hun maaltij-
den. De belangrijkste variabelen 
zijn de positieve of negatieve 

waardering (bijvoorbeeld plezie-
rig, gelukkig, schuldig of afschu-
welijk) en de mate van opwin-
ding en activiteit (avontuurlijk, 
kalm) die de deelnemers koppe-
len aan eten. ‘Eerder onderzoek 
naar eetgedrag van ouderen 
hield weinig rekening met emo-
ties, terwijl die juist belangrijker 
lijken te worden naarmate  
mensen ouder worden’, aldus 
Louise den Uijl, promovendus 
bij Wageningen UR Food & Bio-
based Research. 
                                                        
MEVROUW JANSEN
Om de groepen gemakkelijk van 
elkaar te onderscheiden, heb-
ben de wetenschappers voor 
elke groep een fictief personage 
bedacht als ijkpersoon. Zo ver-
tegenwoordigt mevrouw Jansen 
de grootste groep, de ‘genoeglij-
ke gemiddelden’, waarin onge-

veer 50% van de deelnemers zit. 
Mevrouw Jansen is gematigd in 
haar emoties over eten. Ge-
zondheid en smaak vindt ze be-
langrijk en ze probeert wel eens 
wat nieuws, maar ze is niet op 
zoek naar culinaire verrassin-
gen.
De ‘uitdagende avonturier’ me-
neer De Jager, representant van 
een kwart van de deelnemers, 
geniet van zijn maaltijden en 
houdt juist wel van iets avon-
tuurlijks op zijn bord. De  
‘tevreden genieter’ mevrouw De 
Roos, en met haar ongeveer een 
achtste van de deelnemers, 
houdt van eten en vindt gezond-
heid belangrijk. Ze hecht meer 
waarde aan de mensen met wie 
ze eet dan aan bijzondere hap-
jes. De ‘onverschillige criticus’ 
meneer Zuurbier, die een acht-
ste van de deelnemers vertegen-

woordigt, is weinig geïnteres-
seerd in zijn maaltijden. Hij 
associeert ook negatieve gevoe-
lens met eten, en loopt daar-
door het meeste kans op onder-
voeding.
                                                          
LANGER ZELFSTANDIG          
WONEN
De populatie ouderen in de sa-
menleving neemt de komende 
jaren wereldwijd toe in aantal en 
diversiteit. Het voedingsmidde-
lenaanbod speelt echter nog 
weinig in op hun behoeften en 
wensen. De verwachting is dat 
producten die aansluiten bij de 
behoeften van de verschillende 
groepen ouderen in combinatie 
met een goede communicatie 
kunnen leiden tot een betere in-
name van voedingsstoffen. Op 
de lange termijn kan dat bijdra-
gen aan het langer zelfstandig 
wonen van ouderen, aldus de 
Wageningse onderzoekers.

Alle 392 deelnemers aan het on-
derzoek zijn lid van het consu-
mentenpanel SenTo (Senioren 
voor de Toekomst). Dit panel, een 
initiatief van Wageningen UR,  
bestaat uit zelfstandig wonende 
ouderen van boven de 55 jaar, die 
met een computer kunnen wer-
ken, zelfstandig boodschappen 
doen en vloeiend Nederlands  
spreken. 
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