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ABSTRACT 
Binnen de huidige eetcultuur wordt een maaltijd vaak te snel, gedachteloos genuttigd. Hierbij hebben 
we de neiging om te veel te eten en eten de hoeveelheid voedsel die visueel voor ons op het bord 
ligt. Onze hersenen en daarbij horende zintuig zien registeren samen de hoeveelheid voedsel die wij 
tot ons nemen. Het Critical Design project TRICKING APPETITE, bestaat uit een aantal prototypen van 
serviesgoed en bestek om het eetgedrag en eetcultuur te beïnvloeden. Door oneetbare elementen 
toe te voegen aan het bord, de perceptie van hoeveelheid te veranderen, en het lastiger te maken 
om te eten, zal er zorgvuldiger gegeten worden. TRICKING APPETITE wil hiermee het overkoepelende 
probleem voedselschaarste aankaarten en de gezondheid bevorderen. Door mensen bewust te 
maken over de hoeveelheid eten die ze eigenlijk nodig hebben, zal dit resulteren in een verandering in 
consumptievolume.  
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AANLEIDING
In de nabije toekomst zullen de effecten van klimaatverandering zijn tol eisen op de wereldwijde 
voedselproductie. Als we ons een toekomst voorstellen met grotere voedseltekorten, moeten we 
ons afvragen hoe we onze eigen eetlust en levensstijl in het heden kunnen aanpassen. Volgens 
voedingspsycholoog en professor aan de Cornell University Brian Wansink, zijn mensen niet in staat om 
bij te houden hoeveel ze hebben geconsumeerd [1]. Wanneer je bijvoorbeeld pistache nootjes pelt en 
de schelpen voor je laat liggen, zul je aannemelijk minder eten, dan wanneer je de schelpen direct na het 
nuttigen weggooit [2]. We eten dus met onze ogen, we vertrouwen op de grootte of het volume van het 
voedsel om te vertellen wanneer we vol zijn. Verpakkingsgrootte, bordvorm, verlichting, gezelligheid en 
variatie zijn slechts enkele van de omgevingsfactoren die het consumptievolume van voedsel veel meer 
kunnen beïnvloeden dan de meeste mensen beseffen [3]. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag; 
Hoe kan het bewustzijn omtrent consumptievolume beïnvloed worden door verandering aan te brengen 
in de ervaring van eten?

METHODES

Prototyping
Uit het onderzoek van onder andere Sho Sakurai en Takuji Narumi, beschrijven zij in het artikel [4] Affecting 
Our Perception of Satiety by Changing the Size of Virtual Dishes Displayed with a Tabletop Display; ‘We 
veronderstelden dat ambigue perceptie van verzadiging kan worden toegepast om onze voedselinname 
te beheersen’. Op deze gedachte is het [5] kunstproject Half / Full van Studio Play gebaseerd. Door te 
experimenteren met de perceptie van eten, resulteert zich dit in een verandering van eetgedrag (figuur 
1). Ook [6] Marije Vogelzang, probeert in haar project ‘Volumes’ te spelen met perceptie (figuur 2). 
Door extra volume toe te voegen, geeft dit de uitstraling dat er meer op het bord ligt. Op basis van deze 
inspiratiebronnen, begon het onderzoek naar welke voorwerpen bruikbaar waren, om deze gedachte te 
kunnen implementeren. Het doel is om de ervaring van eten zodanig te veranderen, door bijvoorbeeld 
op een bord obstakels of volume te plaatsen, met spiegels te experimenteren of met klein, vreemd 
gevormd bestek te laten eten. 

De toegepaste methode op het onderzoek is prototyping. Door te experimenteren met verschillende 
voorwerpen en materialen, resulteert dit in een beter inzicht krijgen over de effecten van de gekozen 
ervaring. De gekozen ervaringen zijn; eten op een spiegel, eten op een bord met een of meerdere 
obstakels en eten met klein, vreemd gevormd bestek. Hiervoor zijn 3 testpersonen aangewezen. Iedere 
persoon deelt na afloop zijn ervaringen middels een korte samenvatting van de ervaring. 

Figuur 1: Half / Full

Figuur 2: Marije Vogelzang, Volumes



Uit het onderzoek zijn een aantal interessante dingen naar voren gekomen. Bij het eten op de spiegel 
(figuur 3) was het confronterend om je spiegelbeeld te zien. Hierdoor minder snel geneigd om een hap 
te nemen. Ook werd opgemerkt dat de hoeveelheid eten dat op de spiegel lag, het effect gaf dat er meer 
op het ‘bord’ lag. Daarnaast werd een vermindering van eetlust ervaren.

Bij het eten met vreemd gevormd bestek (figuur 4), werd duidelijk dat het moeilijk eten was. Hierdoor 
werd het tempo vertraagd. Het besef dat de persoon vaak een maaltijd snel nuttigd, heeft geresulteerd 
in een bewustwording dat zij meer de tijd zou moeten nemen bij het eten van een maaltijd.

Het eten op een bord met een of meerdere obstakels (figuur 5), was allereerst niet een groot probleem. 
Het ligt eraan wat je op je bord legt. Maar wanneer er meerdere soorten voedsel op het bord worden 
gelegd, moest nagedacht worden over de plaatsing op het bord. Hierdoor wordt er dus met meer zorg 
gegeten. Ook leek door de obstakels het volume van het bord meer te lijken. Daarnaast werd er over 
nagedacht welk voedsel makkelijk zou zijn voor het bord met obstakels.

Er zijn een aantal interessante elementen uitgekomen voor het onderzoek. De keuze om drie verschillende 
ervaringen, eten op een spiegel, eten met vreemd gevormd bestek en eten op een bord met obstakels, 
te gebruiken staat vast. 

Continuering Prototyping
Na het eerste prototyping onderzoek, begon de tweede fase prototyping. De keuze om verschillende 
oneetbare elementen toe te voegen aan een bord, baseert zich op het onderzoek van Brian Wansink 
[7]. De hersenen en zintuig zien registreren de hoeveelheid, kortom door elementen toe te voegen zal 
dit resulteren in een gevoel van meer volume op het bord. Ook het spiegel bord bouwt door op deze 
gedachte.  Door te experimenteren met verschillende materialen en vormen van servies en bestek, 
wordt daaruit een keuze gemaakt voor het eindproduct (bijlage 1) 

RESULTATEN

De eerste fase en tweede fase van prototyping hebben geresulteerd in een helder concept voor het 
eindproduct. Er kwam duidelijk naar voren dat het gebruik van een spiegel, vreemd gevormd bestek 
en eten op een bord met obstakels resulteerde in een vertraging, verandering perceptie hoeveelheid of 
vermindering van eetlust. 

De eindproducten zullen bestaan uit vijf verschillende soorten borden, twee soorten servies waar 
een spiegel is toegevoegd en een set van bestek (bijlage 2). De borden waar verschillende elementen 
zijn toegevoegd om te spelen met perceptie van hoeveelheid en de obstakels zorgen ervoor dat het 
moeilijker is om te eten. Ook door de elementen die op het bord liggen, zal dit resulteren in het feit dat 
er met meer zorg en aandacht gekeken moet worden hoe het eten op het bord geplaatst wordt. Het 
bestek is zo gevormd, dat het voor de gebruiker lastig is om er mee te eten. Hierdoor zal de hoeveelheid 
per hap, vermindert en vertraagd worden.  En als laatste zijn de objecten artistiek gefotografeerd, en van 
deze foto’s is een boek gemaakt (bijlage 3).

Figuur 3: Eten op een spiegel

Figuur 4:Vreemd gevormd bestek

Figuur 5: Bord met obstakels



DISCUSSIE

Het Critical Design project TRICKING APPETITE beoogt bewustwoording te creëren over het huidige  
eetgedrag en eetcultuur. De verschillende prototypes van servies en bestek, zorgen voor een verandering  
in de manier van eten. De eerste prototypes laten zien dat het meer neigt naar een absurde manier van 
design. Het is de vraag of het gezien kan worden als een daadwerkelijk product of een manier van laten 
zien dat er een verandering moet komen in het consumptievolume. Door het testen van de verschillende 
prototypes kwam naar voren dat het meer neigt naar het creëren van bewustwoording door een Critical 
Design, wat mensen aan het denken zet. Door op een andere manier de ervaring van consumeren weer 
te geven, zorgt dit voor ruimte om na te denken over verandering.  
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Bijlage 1: Prototypes





Bijlage 2: Eindproducten (selectie foto’s)





Bijlage 3: Boek TRICKING APPETITE (selectie foto’s)


