
 

 
De O-box gevuld met achttien geconcentreerde smaken, zoals gember, tijm, 
pesto en munt. Brecht Van Maele 
KOKEN VOOR (EX-)KANKERPATIËNTEN: 
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Kankerpatiënten die chemotherapie volgen, 
lopen tijdelijk en soms zelfs 
onomkeerbaar smaakschade op. Zorgchefs 
zoeken een culinaire oplossing. 

Koken met metaal, 
karton en katoen 

 

reactie 

‘Je proeft niets behalve een metalige smaak’Lees verder onderaan 

VAN ONZE REDACTRICE SARAH VANKERSSCHAEVER 

BRUSSEL‘Het meest extreme dat ik al bereid heb, was een brood met limoen. 
Schil, vruchtvlees en sap: alles erbij. Ik vond het niet te eten, maar mijn 
proefpersoon fleurde op: eindelijk had zijn brood opnieuw smaak.’ 

Zorgchef Andy Verroeye kookt voor een specifieke doelgroep: 
kankerpatiënten die tijdelijk of onherroepelijk minder of anders smaken. 
Daarop is een proefproject gebaseerd dat loopt in het UZ Leuven, onder 
leiding van Bart Geurden en Marleen Corremans van Universiteit 
Antwerpen en Karel de Grote Hogeschool. De eerste fase van het onderzoek: 
een smakelijk brood bakken. Straks volgen ook soep en een dessert. 

‘Minder smaken is niet zo onschuldig als het lijkt’, zegt Bart Geurden. 
‘Eten wordt een opgave en dus ga je kleinere porties nemen, maaltijden 
overslaan, vermageren, zwakker en zelfs depressiever worden. Het tast de 
gezondheid aan.’ 
‘Het type tumor en chemotherapie spelen een rol, weten we, maar wat met 
leeftijd, geslacht en smaakvoorkeur?’MARLEEN CORREMANS 

Niet alleen wie door kanker getroffen wordt, loopt risico. Heel wat 
medicatie heeft smaakafwijking als neveneffect, denk maar aan 
antidepressiva. Ook ouderdom tast de smaak aan. Geurden: ‘Vraag eens in 
een rusthuis hoe het eten smaakt. “Allemaal hetzelfde!”, zullen de senioren 
zeggen. Ik pleit de kok niet helemaal vrij, maar veel is ook te wijten aan hun 
verminderde smaakzin.’ 

Gepeperd brood 

Hoe kook je voor iemand die niet zoveel proeft? Of als, zoals bij veel 
kankerpatiënten het geval is, alles smaakt naar metaal, karton of katoen? 
Marleen Corremans: ‘Elke patiënt is anders. Een brood met peper zal 
werken voor de een, maar niet voor de ander. In ons pilootproject proberen 
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we na te gaan of we iemands smaakafwijking kunnen meten. Het type 
tumor en chemotherapie spelen een rol, weten we, maar wat met leeftijd, 
geslacht en smaakvoorkeur?’ 

Kom op Tegen Kanker schaarde zich alvast achter het pilootproject in 
Leuven, waarbij zestig patiënten een oven en een smaaktest met de O-box 
kregen. En een dagboek, om nauwgezet hun bevindingen en voorkeuren te 
noteren. Andere ziekenhuizen tonen ondertussen interesse. AZ Jan Palfijn 
in Gent wil nog deze maand aansluiten en ook ziekenhuizen in Rome, 
Napels en Rotterdam zijn al komen aankloppen. 

Duitse dog 



 
Onderzoekers Marleen Corremans en Bart Geurden. Brecht Van Maele 

De bezieler van ‘smaaksturing’ en van de O-box is Edwig Goossens. 
Verontwaardigd door hoe er in de zorgsector met voeding wordt 
omgesprongen, richtte hij in 2011 het Leuvense Center for Gastrology op. 
‘Het dagelijkse budget voor voeding in de ouderenzorg schommelt rond de 3 
euro’, zegt Goossens. ‘Ik heb lang een Duitse dog gehad. Wel, die kostte me 
6 euro aan voedsel per dag. In Nederland is er minstens 7 euro budget. Hoe 
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willen we dan dat patiënten en senioren voldoende voedingsstoffen 
binnenkrijgen? Daarom ben ik beginnen zoeken.’ 

Bij een tekort aan voedingsstoffen wordt volgens de onderzoekers te snel 
naar supplementen gegrepen. Bart Geurden: ‘Als je eiwitten te kort hebt, wil 
je dan een chemisch supplement dat eiwit benadert, of wil je het verse 
product? Ik hoop het tweede. Maar veelal worden dure 
voedingssupplementen voorgeschreven die patiënten in de apotheek 
moeten halen, wat veel zegt over hoe gemedicaliseerd smaakafwijking is. 
Een gemiste kans als je weet dat je eetlust ook kunt sturen met producten 
die je gewoon in de winkel vindt, zoals gember, peper of citroen.’ 

Al blijft zorgchef Andy Verroeye nuchter: ‘We hopen dat de patiënten uit 
ons proefproject meer zullen eten, al beseffen we dat dit geen oplossing is 
voor iedereen. Maar de gezichten die we al zagen van patiënten die opnieuw 
brood proefden, die vergeten we nooit.’ 

REACTIE 

‘Je proeft niets behalve een metalige smaak’ 

Het gaat goed met Veerle De Troyer (31), die twee jaar geleden via sociale media een 
geschikte stamceldonor vond. Ze leed aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van 
lymfeklierkanker. ‘Ik onderging zestig chemosessies en in drie jaar tijd ben ik twintig kilo 
afgevallen’, zegt ze. ‘Je bent misselijk en hebt geen plezier aan je maaltijd, want je proeft 
niets behalve een metalige smaak. Ik had altijd kauwgum en muntjes bij, omdat die de 
metaalsmaak verzachtten.’ 
‘Als je niet langer graag eet, besef je pas hoezeer het een sociaal gebeuren is. Met vrienden 
iets gaan eten was een teleurstelling: je proeft niets en na een vierde van je bord heb je 
genoeg. Tenslotte is het daar waar het bij eetlust om draait: je denkt niet “laten we voedzame 
stoffen opnemen”, maar je geeft gehoor aan een verlangen naar eten en dus naar smaken.’ 
Vandaag heeft Veerle haar smaak helemaal terug. ‘Alleen soep krijg ik absoluut niet meer 
binnen, omdat ik die te veel associeer met de periode waarin ik zo ziek was.’ (vsa) 

 


