
VOEDING utensils

Een fijne neus
voor
calorieën

We lopen in de supermarkt allemaal wel eens te speuren naar 

producten. Waar liggen de komkommers ook alweer? Grote 

kans dat we naar minder gezonde producten, zoals chips, niet 

hoeven te zoeken. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit 

ontdekten namelijk dat we nog steeds ‘oermensen’ zijn die 

calorierijke producten makkelijker weten te vinden. Vork-

medewerker Jaco Berveling ging zijn neus achterna.

Tijdens het jaarlijkse Lowlands-festival kun je drie dagen lang luisteren naar 
allerlei bands en dj’s. Maar er is meer dan muziek. De bezoekers kunnen ook 
aan verschillende wetenschappelijke experimenten meedoen. In 2018 gingen 
onderzoekers van de Wageningen Universiteit op het tijdelijk festivalterrein 
bij Biddinghuizen na of de ‘oermens’ in ons nog steeds onze voedselkeuzes 
bepaalt. 
De wetenschappers bouwden op het festivalterrein twee doolhoven. In het ene 
doolhof konden de deelnemers aan het experiment van verschillende pro-
ducten proeven. In de andere ruimte konden de Lowlands-bezoekers alleen 
snuffelen aan de geur van de producten. De helft van de producten bestond uit 
calorierijke snacks, zoals chocoladebrownies, de andere helft uit caloriearme 
groenten en fruit, zoals appels en stukken meloen. 
 
GEHEUGEN

Rond de 250 bezoekers stapten zo’n doolhof in, volgden de pijlen op de grond 
en proefden van, of roken aan, de acht verschillende levensmiddelen. Na af-
loop werd een beroep gedaan op het ruimtelijk geheugen van de deelnemers. 
Ze werden verrast met de vraag waar de producten in het doolhof hadden 
gestaan. 
Het experiment liet zien dat de proefpersonen die mochten proeven de locatie 
van calorierijk voedsel, vergeleken met niet-calorierijke producten, goed wis-
ten aan te geven. De deelnemers waren bij het lokaliseren van chocoladebrow-
nies, stroopwafels, pinda’s en chips zo’n 27 procent accurater dan wanneer ze 
de plek van komkommer, meloen, tomaten en appels moesten aanwijzen. 
Rachelle de Vries van de Wageningen Universiteit bedacht het experiment sa-
men met een aantal collega’s. Het is onderdeel van haar proefschrift waarin ze 
nagaat hoe het ruimtelijk geheugen voor specifieke producten ons eetgedrag 
beïnvloedt. De Vries gaat ervan uit dat de oermens in ons nog steeds actief 
is: „Net als ons lichaam heeft onze geest zich niet in een vacuüm ontwikkeld. 
Onze omgeving heeft evolutionair gezien zijn sporen nagelaten. Dat geldt 
voor ons lijf, maar net zo goed voor onze cognitie en ons geheugen.” 
Natuurlijke selectie heeft mogelijk van oudsher het ruimtelijk geheugen van 
mensen beïnvloedt om energiezuinig foerageren te bevorderen. Om te over-
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Vroeger was het cruciaal om met weinig inspanning zoveel mogelijk calorieën binnen te krij-

gen. De westerse wereld kent geen ‘magere tijden’ meer. Dit zet ons op het verkeerde been.  

geheugen. New en zijn collega’s deden in Californië onderzoek op een markt 
met negentig kramen. De deelnemers aan het experiment werden naar zes 
kramen op de markt geleid waar ze kennis maakten met een bepaald product, 
zoals honing, noten, olijfolie of verschillende groenten en fruit. 
Na afloop werden ze naar een centrale plek op de markt gebracht waar ze de 
stalletjes die ze hadden bezocht niet konden zien. Vervolgens moesten ze 
aanwijzen waar de verschillende producten zich bevonden. Toen bleek dat de 
deelnemers de plek van producten met een hoge voedingswaarde preciezer 
konden aanwijzen. Andere factoren, zoals de smaak van, bekendheid met en 
de waardering voor de levensmiddelen, bleken geen rol te spelen.
 
OVERGEWICHT

Het experiment van Joshua New trok de aandacht van Engelse onderzoekers. 
Als mensen een beter ruimtelijk geheugen hebben voor calorierijke produc-
ten, zou dat dan iets kunnen betekenen voor hun (over) gewicht? Kevin Allan 
en Julia Allan van de Universiteit van Aberdeen hadden het idee dat mensen 
die goed in staat zijn om de locatie van calorierijke snacks te onthouden een 
hogere BMI (body mass index) hebben. 
De twee onderzoekers uit Aberdeen zetten een groep jonge vrouwen ach-
ter een computer. Ze kregen plaatjes te zien van 12 ongezonde snacks en 12 
gezonde groenten en fruit. De proefpersonen kregen daarna een plattegrond 
te zien van een terrein met 24 eetstalletjes. De vrouwen moesten vervolgens de 
locatie van de snacks en de groenten en fruit proberen te onthouden. Een deel 
van de vrouwen bleek daar goed toe in staat. 
Tijdens het experiment werd ook de lengte, het gewicht en de BMI van de 
vrouwen vastgesteld. Wat de onderzoekers verwachtten kwam uit. Wie de 
locatie van calorierijke snacks goed kon onthouden bleek een hogere, minder 
gezonde, BMI te bezitten. Gek is dat niet. Als je de plek van snacks goed in je 
geheugen weet op te slaan, zijn ze makkelijker te vinden. Daardoor ben je eer-
der geneigd om voor de snacks te kiezen. En het vinden van deze lekkernijen 
kost je ook nog eens minder energie. Je loopt er bij wijze van spreken in een 
rechte lijn op af. 
 
WATTENSCHIJFJES

Het Amerikaanse, Engelse en Nederlandse onderzoek laat dus zien dat de oer-
mens nog steeds een stempel drukt op onze eetgewoonten. Dat bleek ook toen 
De Vries en haar collega’s expliciet naar de rol van geur keken. Mensen zijn bij 
uitstek visuele dieren, maar dat wil niet zeggen dat geuren in ons leven geen 
rol meer spelen. De Vries: „Wetenschappers denken dat onze reukzin het oud-
ste en eerste zintuig is geweest. Juist omdat ‘geur’ evolutionair gezien zo oud 

We worden nog 
dagelijks misleid door 
ons oeroude brein

leven was het belangrijk om met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk 
calorieën binnen te krijgen. Mensen leefden immers in een omgeving waar 
‘tijden van overvloed’ van korte duur waren. Wanneer de mogelijkheid zich 
voordeed kon je maar beter wat kilo’s aankomen om je daarmee te wapenen 
tegen magere tijden. 
 
MISMATCH

Vandaag de dag zijn er in onze westerse wereld geen ‘magere tijden’ meer. Dit 
zet ons op het verkeerde been. Hoogleraar Evolutionaire Psychologie Mark van 
Vugt (Vrije Universiteit Amsterdam) noemt zoiets een ‘mismatch’. Hij schreef 
er in 2016 samen met Ronald Giphart een boek over. Daarin laten ze zien dat 
we nog dagelijks worden misleid door ons oeroude brein. Van Vugt vindt dat 
de Wageningse onderzoekers een mooi experiment hebben gedaan. „Ik had 
het graag in mijn boek opgenomen. Het is een mooi voorbeeld van hoe onze 
oerinstincten ons misleiden. En dan gaat het met name om voedsel dat kunst-
matig is gecreëerd. Chips en chocola waren geen onderdeel van de omgeving 
van onze voorouders. Op dat soort onweerstaanbare supranormale prikkels 
reageert het brein onmiddellijk. Wat die producten aantrekkelijk maakt is een 
combinatie van vet, zout en zoet. In de natuur kom je dingen tegen die zout, 
vet of zoet zijn, maar niet in combinatie.“
 
RUIMTELIJK GEHEUGEN 

Het Lowlands-experiment van de Wageningse onderzoekers bouwt voort 
op eerder onderzoek. Zo deed de Amerikaanse psycholoog Joshua New van 
de Yale-universiteit in 2007 al onderzoek naar de werking van het ruimtelijk 
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in de supermarkt. Hoe bepaalt het ons zoekgedrag? Een hypothese is ook dat 
het ruimtelijk geheugen mensen stimuleert om voor bepaalde eetgelegenhe-
den te kiezen. Je zou mensen kunnen vragen om op een plattegrond van hun 
stad of wijk de plek aan te wijzen van zowel de McDonalds als de groenteboer. 
Dan zou kunnen blijken dat ze de hamburgerrestaurants preciezer weten te 
lokaliseren en vaker bezoeken.”
 
VOEDSELOMGEVING

Is het mogelijk om op de werking van het ruimtelijk geheugen, nu we er meer 
over weten, in te spelen? De evolutionair psycholoog Van Vugt denkt ‘out of 
the box’: „Wie weet moet je die calorierijke producten in de supermarkt op 
verschillende plekken gaan neerleggen. Van week tot week de plek variëren 
waar je ze kunt vinden. En ze minder zichtbaar maken, door ze niet meer op 
ooghoogte neer te zetten. Maar dan vraag je wel van supermarkten dat ze 
tegen hun commerciële belangen ingaan.”
Ook Rachelle de Vries heeft ideeën: „We hebben laten zien dat de vertekening 
in het ruimtelijk geheugen bestaat en een rol speelt in onze keuzes. Het is las-
tig om eraan te ontsnappen omdat het zo impliciet gebeurt. Of je je het nu wel 
of niet bewust bent; je ruimtelijk geheugen geeft prioriteit aan de locaties met 
hoog-calorierijk voedsel vergeleken met producten met minder calorieën.” 
„Toch maakt het je niet tot een willoze slaaf in de zin dat je in de supermarkt 
altijd automatisch naar de hoogcalorische producten grijpt. Je motivatie om 
gezond te eten blijft belangrijk. De kennis die we nu vergaard hebben kan ook 
het begin van ‘empowerment’ zijn. We zijn ons immers meer bewust van wat 
er gaande is. Je zou kunnen proberen mensen weerbaarder te maken, zodat ze 
ongezonde keuzes vermijden. En je zou bijvoorbeeld in een supermarkt naast 
producten met veel calorieën, die we gemakkelijk kunnen vinden, gezonde, 
minder calorierijke producten kunnen zetten. Je zou de voedselomgeving zo 
kunnen inrichten dat gezonde, lichte producten makkelijker verkrijgbaar en 
bereikbaar zijn. We weten dat de factor ‘gemak’ een goede voorspeller is voor 
de voedselkeuzes die we maken. Je zou daarmee kunnen experimenteren.” 

Als men de plek van snacks goed in het geheugen weet op te slaan, zijn ze makkelijker te 

vinden. Daardoor is men eerder geneigd om voor de snacks te kiezen.

is, verdient het extra aandacht, zeker bij voedsel. Het is geen gekke gedachte 
dat geuren ons helpen om onze weg te zoeken, bijvoorbeeld in de supermarkt.” 
Om de invloed van geur nader te onderzoeken moest een deel van de proef-
personen tijdens het Lowlands-experiment het doen met geurende watten-
schijfjes in flesjes. In plaats van kijken, ruiken en proeven, moesten zij afgaan 
op hun geurzin. Ook nu bleek dat de proefpersonen die de geur van chips, 
stroopwafels of chocoladebrownies hadden geroken zich de locatie van deze 
producten beter wisten te herinneren. Bij het lokaliseren van de calorierijke 
producten waren ze 28 procent accurater dan bij het lokaliseren van het calo-
riearme voedsel, zoals de appels en meloenen. Door de ervaringen die mensen 
met etenswaren opdoen zijn ze in staat geuren te koppelen aan de voedings-
waarde, waaronder de hoeveelheid calorieën. Mensen hebben een fijne neus 
voor calorieën.
Mark van Vugt vindt het geurexperiment een sterk onderdeel van het onder-
zoek. Van Vugt: „Aan reuk wordt eigenlijk niet zo heel veel aandacht besteed. 
Ik vind het mooi dat nu op een heel rudimentaire manier is onderzocht hoe 
een basiszintuig als reuk ook voor een bias zorgt.”
 
HAMBURGERS

De Vries en haar collega’s hebben nog meer onderzoek in petto. In vervolg-
onderzoek wil De Vries nagaan wat het ruimtelijk geheugen betekent voor 
de keuzes die we vandaag de dag maken. De Vries: „De voedselkeuzes die we 
maken hangen van heel veel factoren af. Ons ruimtelijk geheugen is natuurlijk 
niet het enige dat een rol speelt, maar het beïnvloedt wel onze keuzes in de 
huidige, moderne voedselomgeving. Ik wil onderzoeken wat het met ons doet 

Wie de locatie van 
calorierijke snacks goed 
kan onthouden blijkt een 
hogere BMI te bezitten
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