Lunchen
Een paar jaar geleden heeft men in de Verenigde Staten een onderzoek
gehouden onder mensen die in hun lunchpauze ergens gaan eten. Men
wilde weten wat er zoal als lunch besteld werd en hoeveel kilocalorieën
(kcal) de bestelde lunch bevatte.

Het onderzoek werd uitgevoerd in New York City. Uit alle
1064 lunchrestaurants die op hun website calorie-informatie hadden
staan, werden er willekeurig 167 uitgekozen waar het onderzoek werd
uitgevoerd. Verschillende teams van onderzoekers gingen rond lunchtijd
naar deze lunchrestaurants om klanten te informeren over het onderzoek.
Alleen klanten van 18 jaar en ouder mochten meedoen. Ze moesten dan
een individuele bestelling plaatsen. Wie vervolgens zijn kassabonnetje
inleverde, kreeg als beloning een metrokaartje van 2 dollar. Vrijwel alle
klanten wilden meedoen met het onderzoek, mede vanwege de beloning.
De onderzoekers kregen op deze manier heel wat kassabonnetjes in
handen. Achteraf bleek dat 5,6% van de ingeleverde kassabonnetjes
onbruikbaar was. De overige 7318 kassabonnetjes konden worden
gebruikt voor het onderzoek.
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Bereken hoeveel dollar de onderzoekers kwijt waren aan metrokaartjes.
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Omdat op de kassabonnetjes precies vermeld stond wat er besteld was,
konden onderzoekers met de calorie-informatie van de betreffende
lunchrestaurants berekenen hoeveel kcal elke lunch bevatte. Een
samenvatting van de resultaten staat in tabel 1.
tabel 1
type
lunchrestaurant
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aantal
geldige
kassabonnetjes

aantal kcal
per kassa-bonnetje

gemiddelde

standaardafwijking

1000
kcal

1250
kcal

broodjes

49

1989

734

361

20,0

8,8

pizza

17

272

766

449

20,6

15,1

hamburgers

75

3857

857

336

38,6

16,5

tex-mex

3

96

900

295

41,7

17,7

kip

14

649

931

264

47,5

18,0

gemengd

9

455

821

256

35,6

16,9

167

7318

827

458

33,5

14,5

totaal

3p

aantal
restaurants

percentage
klanten dat
meer dan …
kcal bestelde

Van één type lunchrestaurant uit tabel 1 zijn de resultaten ook
weergegeven in een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon. Deze
polygoon staat op de uitwerkbijlage.
Van welk type lunchrestaurant zijn de resultaten in de polygoon
weergegeven? Licht je antwoord toe. Je kunt daarbij de figuur op de
uitwerkbijlage gebruiken.
De aanbevolen hoeveelheid kcal voor een lunch is 750 kcal. Het lijkt erop
dat die hoeveelheid in hamburgerrestaurants ruimschoots overschreden
wordt. Het steekproefgemiddelde was daar immers veel hoger dan
750 kcal.
Onderzoek of de aanbevolen hoeveelheid van 750 kcal in het
95%-betrouwbaarheidsinterval van het populatiegemiddelde in
hamburgerrestaurants ligt.
De Amerikaanse overheid is geschrokken van de resultaten van dit
onderzoek. Ze trekt de conclusie: ‘Veel volwassenen nuttigen bij de lunch
meer dan de aanbevolen hoeveelheid kcal.’
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Door de gekozen onderzoeksopzet, zoals die beschreven staat in de
inleiding van deze opgave, is de conclusie van de Amerikaanse overheid
echter te algemeen.
Noem hiervoor twee aspecten uit de gekozen onderzoeksopzet.
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Een van de deelnemende lunchrestaurants probeert zijn klanten bewust te
maken van de hoeveelheid kcal die ze bestellen. Dit restaurant
presenteert daarom de calorie-informatie niet alleen op de website, maar
ook duidelijk zichtbaar bij het bestelpunt. De onderzoekers hebben aan de
klanten van dit restaurant gevraagd of deze informatie effect had op hun
bestelling. Die informatie hebben zij per klant gekoppeld aan zijn of haar
kassabonnetje. De resultaten staan in tabel 2.
tabel 2
aantal kcal
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percentage
dat meer
dan 1000
kcal
bestelt

aantal geldige
kassabonnetjes

gemiddelde

standaardafwijking

calorieinformatie
wel
gelezen

568

713

301

17,5

calorieinformatie
niet
gelezen

1237

766

584

23,0

Op grond van de resultaten in tabel 2 bespreken de onderzoekers de
volgende stelling: ‘Er bestaat een groot verschil in het aantal kcal per
bestelling tussen klanten die de calorie-informatie wel hebben gelezen en
klanten die de calorie-informatie niet hebben gelezen.’
Onderzoek met behulp van het formuleblad of deze stelling door de
gegevens in tabel 2 wordt ondersteund.
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