
Voor elke vraag op het gebied van sensorische analyse  
en een antwoord op maat,  

contacteer: 
 

Dr. ir. Saskia Buysens 
 

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen 
Karreweg 6 

B-9770 Kruishoutem 
België 

 
+32(0)9 381 86 84 
+32(0)9 381 86 99 

saskia.buysens@proefcentrum-kruishoutem.be 
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Provinciaal Proefcentrum 
voor de Groenteteelt  

Oost-Vlaanderen 

… voor elk 
sensorisch 
onderzoek 



     Om verschillende producten met elkaar te vergelijken en de invloed op de     
     smaak, geur, textuur en uiterlijk te bestuderen van 

  een nieuw productieproces 
  de manier en duur van bewaring 
  een teeltwijze of rassenkeuze 
  een herkomst 

 
     Om uw producten te beschrijven en te karakteriseren waardoor 

  u ze beter leert kennen 
  ze kunnen vergeleken worden met de producten van uw concurrenten 
  hun kwaliteit kan gecontroleerd worden 

 
     Om te weten hoe consumenten over uw product(en) denken, zodat 

  u het beste recept, de beste verpakking, … kiest 
  u uw formulering, uw proces, … kan optimaliseren 
  u uw product kan plaatsen tegenover deze van de concurrenten  

Wat is sensorische analyse ? 

Sensorische analyse is een wetenschappelijke techniek die beroep doet op de menselijke 
zintuigen om de kwaliteit van voedingsmiddelen te meten en de voorkeuren of verlangens 
van consumenten te onderzoeken.  
Kwaliteit betekent in deze context smaak, uiterlijk, textuur en geur of aroma. 

Waarom kan sensorisch  
onderzoek belangrijk zijn voor uw onderneming ? 

  Onze ploeg gekwalificeerd en goed opgeleid personeel  

Wat biedt het PCG ? 

 Onze expertise 
 

 Consumentenonderzoek 
 Hoe lekker, aantrekkelijk, … vindt de modale consument uw product? 

 Profielbepalingen 
Een profielbepaling is als het ware een fingerprint van uw product. Hiervoor is een 
geselecteerd en grondig getraind panel noodzakelijk. Wij beschikken over getrainde  
panels voor tomaat en witloof maar kunnen ook een panel trainen voor uw  
product. 

Verschiltesten 
Proeft een consument een verandering in grondstoffen of productieproces? 

 Smaakafwijkingsonderzoek 
Heeft een handeling tijdens de teelt of een verpakkingswijze een negatieve invloed  
op de smaak, geur, … van uw product? 

Een smaaklokaal met 14 aparte smaakhokjes  
(conform ISO 8589, 1988) 
Een keuken met vele bereidings- en stockagemogelijkheden 
Gestandaardiseerde en goed gedocumenteerde  
bewaring en bereiding 
Gespecialiseerde software om de data in te lezen en te 
verwerken (FIZZ, Biosystèmes) 

Onze panels 

 Consumentenpanel 
Databank met kandidaatproevers, mannen en  
vrouwen, van 18 jaar tot 65 plus; nieuwe proevers worden  
meermaals per jaar gerekruteerd 

 Getraind panel 
Momenteel beschikt het PCG over getrainde panels voor  
tomaat en witloof 

   Onze infrastructuur 



Consumentenonderzoek 

Voor consumenten is de smaak van hetgeen ze eten en drinken steeds belangrijker.  
Bovendien bepaalt de smakelijkheid ook hun aankoopgedrag. Het is daarom noodzakelijk 

dat de sensorische kwaliteit van voedingsproducten afgestemd wordt op die vraag. 

Consumentenonderzoek peilt naar hoe lekker, aantrekkelijk, … 
de modale consument een product vindt. Met deze kennis 

kunnen nieuwe producten ontwikkeld worden of bestaande 
verbeterd. U leert de positie van uw product in de markt 
kennen en krijgt een goed beeld van de sterke punten en de 

zwakke punten. 

Consumentenonderzoek bestaat uit: 
 Voorkeurtesten 

 Acceptatietesten 
 Vergelijkende testen 

Voor dit onderzoek wordt beroep gedaan 

op ongetrainde panelleden. 
De samenstelling van het panel (minimaal  
60 leden) dient representatief te zijn voor de doelgroep van uw product.

Referenties: 
LAVA (Logistieke en administratieve veilingsassociatie) 

VLAM 

S&G Seeds 
Better3fruit 

EFC

Testaankoop 
Crop’s



Profielbepalingen worden gebruikt om producten te karakteriseren zodat ze kunnen  

vergeleken worden met concurrerende producten. Bij productontwikkeling vertellen pro-
fielbepalingen hoe wijzigingen in ingrediënten of het productieproces de karakteristieken 

van uw product veranderen. Men kan ook producten onderling gaan vergelijken bvb. tij-

dens kwaliteitscontrole of na een kortere of langere bewaarperiode. 

Profielbepaling 

Een profielbepaling geeft een complete beschrijving, een soort vingerafdruk, van  

de sensorische eigenschappen van uw product. U verkrijgt nauwkeurige informatie over 
het uiterlijk, de geur, de smaak en de textuur van uw product of het ‘ideaal’ product en dit 

in kwantitatieve termen (cijfers). 

Profielbepalingen worden ook regelmatig gebruikt om de voorkeur van consumenten te 

verklaren. Door profielbepaling kunnen die sensorische attributen geïdentificeerd worden 
die bepalen waarom uw product het goed doet, waarom het zeer gewaardeerd wordt 

door de consument of juist niet.  

 

Voor dit onderzoek wordt beroep gedaan op getrainde panelleden.  
Het PCG beschikt over getrainde panels voor tomaat en witloof maar ook voor uw product 

kunnen wij een panel selecteren en trainen. 

Smaakprofiel tussentype tomaat juli 2007 
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Verschiltesten 

Verschiltesten dienen om 2 of meer producten, waartussen de verschillen heel klein en/of 

onbekend zijn, te vergelijken en te onderzoeken of deze verschillen kunnen waargeno-
men worden door consumenten. 

Verschiltesten doen dienst als onderdeel 

van kwaliteitscontrole om na te gaan of 
het productieproces constant is en om 

de houdbaarheid te evalueren.  

Verschiltesten worden ook gebruikt om te onderzoeken of een verandering van 

grondstof of het invoeren van nieuwe procedures de smaak of andere sensorische 
eigenschappen van een product wijzigen. 

Afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek maakt men gebruik van: 

triangel- of driehoekstest 
duo-trio test 

eenvoudige verschiltest (gelijk - niet gelijk) 

A/niet A test  



Provinciaal Proefcentrum 
voor de Groenteteelt  

Oost-Vlaanderen 

d
ie

n
st

en
pa

k
k

et
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PCG is zowel actief op het gebied van publiek als privaat 
onderzoek en voorlichting, in open of gesloten kennis-
systeem zoals de opdrachtgever verkiest. De private 
activiteiten gebeuren volledig op maat van de klant. 
Klanten kunnen in alle discretie en vertrouwelijkheid bij 
alle kenniscentra van het PCG terecht met hun vragen, 
ideeën en voorstellen. Teelttechnisch onderzoek, be-
drijfsbegeleiding, smaak- en consumentenonderzoek,... 
zijn maar enkele van de opdrachten die PCG uitvoert in 
opdracht.  
 

PCG beschikt over een kwaliteitssysteem volgens de 
eisen en richtlijnen van GEP (= Goede Experimentele 
Praktijken). Voor het onderzoek in het kader van erken-
ning van gewasbeschermingsmiddelen heeft het PCG 
de nodige erkenning en machtigingen. Efficiëntie-
onderzoek, fytotoxiciteitsproeven en smaakafwijkingstes-
ten worden in opdracht van een brede waaier aan 
klanten uitgevoerd.  

Provinciaal Proefcentrum 
voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw 

Karreweg 6 
B-9770 Kruishoutem 
 

Tel: +32 (0)9 381 86 86 

Fax: +32 (0)9 381 86 99 
 

www.proefcentrum-kruishoutem.be 

info@proefcentrum-kruishoutem.be 

Publieke en private Publieke en private Publieke en private Publieke en private 
werkingwerkingwerkingwerking    

LidmaatschapLidmaatschapLidmaatschapLidmaatschap    

Het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt 
is een vzw met een ledenwerking.  
Voor een lidmaatschapsbijdrage kunnen leden van 
het volgende genieten:  

Meer informatie over voorlichtingsactiviteiten, 
onderzoek en de werking van het PCG vindt u op 
de website.

  Maandelijkse nieuwsbrief   

  Proeftuinnieuws  

  Jaarverslag met alle proefresultaten 

  Persoonlijke uitnodigingen voor alle  

 activiteiten georganiseerd door het PCG   

 Toegang tot het documentatiemateriaal in 

 de bibliotheek van het PCG 

  Individueel teelttechnisch advies 

  Determineren van ziekten en plagen op  

 binnengebrachte gewasstalen  

  Grondanalyse 

  Deelname aan teeltwerkgroepen 

 Toegang tot alle actuele informatie op 

 de website via het inlogsysteem voor leden 



                BiologischBiologischBiologischBiologisch    
Binnen de werking van de kenniseenheid biologische 
beschutte teelt is er aandacht voor zowel vrucht-
groenten als bladgewassen. Naast heel praktische 
kennis zoals rassenkeuze, klimaatinstelling, ... heeft de 
sector ook nood aan meer fundamentele inzichten 
voornamelijk m.b.t. de interacties plant-bodem(leven) 
en plantbelagers.  
 

De voornaamste uitdagingen voor de sector - en dus 
ook de kenniseenheid - zijn de aanpak van ziekten en 
plagen, het duurzaamheidsvraagstuk en het uitbou-
wen van een continue afzet en daaraan gerelateerde 
thema 's (nieuwe teelten, vermarkting, ...). 

Gangbare en biologische Gangbare en biologische Gangbare en biologische Gangbare en biologische 
teelt onder beschuttingteelt onder beschuttingteelt onder beschuttingteelt onder beschutting    

                GangbaarGangbaarGangbaarGangbaar    

De kenniseenheid gangbare glasgroenten ontwikkelt 
en verspreidt kennis voornamelijk over bladgewassen, 
al krijgen ook vruchtgewassen een plaats binnen de 
werking.  
 

Het centrum is uitgerust om zowel teelten in volle 
grond als op substraat te onderzoeken : er zijn hangen-
de goten voor vruchtgewassen en een mobiele goten-
systeem voor bladgewassen en kruiden. 
 

Gebruikswaardenonderzoek (rassen, teelttechniek, ...) 
staat hoog op de agenda. Ook bemesting en gewas-
bescherming zijn belangrijke thema’s voor onderzoek 
en voorlichting. 

De kenniseenheid openluchtgroenten richt zich 
voornamelijk op onderzoek en voorlichting m.b.t. 
groenten voor afzet op de verse markt (inclusief het 
vierde gamma). Inspelend op ontwikkelingen in de 
regio wordt voor sommige gewassen met afzet aan de 
diepvriesindustrie een specifiek programma opgezet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meeste acties draaien rond duurzaam telen. 
Onderzoek en voorlichting rond bemesting en 
gewasbescherming zijn op dit ogenblik heel 
belangrijke opdrachten. Waarnemen en waarschuwen 
tegen ziekten en plagen vormen daarin een belangrijk 
onderdeel. Ook gebruikswaardenonderzoek (rassen, 
teelttechniek, ...) krijgt een belangrijke plaats binnen de 
werking. 
 
Daarnaast is er een groeiende aandacht voor thema’s 
als mechanisatie, bedrijfseconomische aspecten, 
integrale kwaliteitszorg en bedrijfsmanagement. 

Gangbare teelt in Gangbare teelt in Gangbare teelt in Gangbare teelt in     
open luchtopen luchtopen luchtopen lucht    

Smaakonderzoek en Smaakonderzoek en Smaakonderzoek en Smaakonderzoek en 
Kenniscentrum WaterKenniscentrum WaterKenniscentrum WaterKenniscentrum Water    

                SmaakonderzoekSmaakonderzoekSmaakonderzoekSmaakonderzoek    
De kenniseenheid smaak en consumenten gaat na 
wat de invloed is van rassenkeuze, bemesting, klimaat, 
teelttechniek, na-oogstbehandelingen, ... op de smaak 
van groenten en fruit en bepaalt aan welke criteria 
groenten en fruit dienen te voldoen om door een 
Vlaamse consument lekker bevonden te worden. Deze 
informatie kan, wanneer toegepast in veredeling of 
productie, leiden tot (nog) meer smakelijke producten.  
Het onderzoek speelt in op vragen vanuit de praktijk 
via veilingen, zaadhuizen, overheid en industrie. 

                WaterWaterWaterWater    
Het Kenniscentrum Water heeft aandacht voor het 
volledige waterbeheer op het niveau van de teelten en 
de bedrijven en werkt nauw samen met de provincie 
Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlaamse proefcentra. 
Onderzoek en voorlichting zijn hier afgestemd op het 
efficiënter omspringen met water tijdens en na de teelt, 
op het hergebruik van water (eventueel na zuivering 
of ontsmetting), op het verminderen van de emissies 
naar grond- en oppervlaktewater en op het gebruiken 
van alternatieve waterbronnen. 


