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SMAAKSTURING

Proeven en
luisteren
Tijdens de Smaakmarkt van dinsdag
(10 tot 17 uur) kunnen patiënten en
bezoekers van het Antonius Zieken-
huis, en ouderen- en thuiszorgers
kennismaken met het werk van
Maaltijdservice Plantein & Antonius
en het Thuishotel. In de hal van het
ziekenhuis wordt gekookt, is van
alles te proeven en houdt Thijs Geer-
dink enkele malen een lezing over
selectieve smaaksturing.

Voedingsassistente Annie Dijkstra
vertelt over haar werk met oncolo-
giepatiënten. Ook is er aandacht
voor het project Aan Tafel, waarbij
vrijwilligers worden gekoppeld aan
een oudere om samen te koken en te
eten. Milieufederatie Friesland is op
de Smaakmarkt aanwezig om te
vertellen over Oars Ite, de campagne
om duurzame voeding onder de
aandacht te brengen.
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Verandering of verlies van smaak kan grote gevolgen
hebben, tot ondervoeding aan toe. De keuken van
Maaltijdservice Plantein & Antonius in Sneek helpt ouderen
en kwetsbare zieken de eetlust terug te krijgen.

S electieve smaaksturing.
Het klinkt wat autoritair,
maar het is juist dienst-

verlening in optima forma. In het
Antonius Ziekenhuis in Sneek is
een concept ontwikkeld om oude-
ren en patiënten die beperkt zijn
in hun smaakbeleving, bijvoor-
beeld door kanker, opnieuw ple-
zier te geven in eten en drinken.
De smaaksturing staat onder lei-
ding van Thijs Geerdink (59).

Het afdelingshoofd Maaltijdser-
vice schuift een schaal met kleur-
rijke hapjes over de tafel. ,,Proef
maar.’’ Stukjes kibbeling, gedoopt
in een zoete saus; schijfjes kip met
een zure bite; van een kleine to-
maat is een pittige lolly gemaakt.
Het zijn recepten waarbij de be-
denkers Thijs Geerdink, voedings-
assistente Annie Dijkstra en pro-

ductontwikkelaar Jan Brinksma
niet over één nacht ijs zijn gegaan.

,,Oncologiepatiënten worden
door chemotherapie beperkt in
hun geur- en smaakvermogen.
Daardoor verliezen ze vaak ook de
zin in eten, terwijl goede, gezonde
voeding en voldoende gewicht
juist kunnen bijdragen aan een
betere conditie en herstel.’’

PRIKKELINGEN
Hoe de smaak van een patiënt is
veranderd, kan Geerdink meten
met zijn GOT-kit, waarbij de drie
letters staan voor gustatie, olfactie
en trigeminatie. Bij de G gaat het
om het proeven van zoet, zout,
zuur en bitter, bij de O om prikke-
lingen via de neus en bij de T om
het gevoel in de mond dat reacties
registreert als pikant, krokant en

dergelijke. ,,Door erover te praten
en met proefjes stellen we vast
hoe het met de smaak en geur is
gesteld, en op grond van die gege-
vens kunnen we onze hapjes zo
maken dat de patiënt weer proeft
en geniet.’’
Soms lopen Geerdink en Dijkstra
daarbij aan tegen onverwachte
resultaten. ,,Soep stond oncologie-
patiënten vaak tegen. Dat bleek
vooral te liggen aan de geur. We
zijn toen koude soepen gaan ont-
wikkelen met een gevarieerde
samenstelling en die bleken aan te
slaan.’’

De jongste vinding is oncolo-
gisch brood, bedacht in het Ikazia
Ziekenhuis in Rotterdam waarmee
Geerdink veel samenwerkt. Er zijn
drie varianten, elk goed om een
bepaald smaakprofiel te bedienen.

De inspanningen beperken zich
niet tot het samenstellen van maal-
tijden en bijzondere hapjes. Geer-
dink gaat ook in gesprek met de
patiënten en hun huisgenoten over
hoe ze zelf thuis kunnen koken. In
oktober en november geeft hij
tweemaal een workshop in het
ziekenhuis voor patiënten die
chemokuren ondergaan. ,,En als
het nodig is kom ik bij de mensen
thuis.’’

BIJZONDER
Ook in de ‘gewone’ maaltijden
probeert de keukenbrigade van
Thijs Geerdink bijzonder te zijn.
Veertienhonderd maaltijden wor-
den er dagelijks bereid, maar
spreek niet van industrieel koken
want dan steigert het personeel.
,,We doen er alles aan om juist

maatwerk te leveren.’’
In de kookruimte laat Geerdink
zien hoe de 219 maaltijden voor
Maaltijdservice Plantein & Antoni-
us (bezorging in de gehele Zuid-
westhoek) worden bereid. Voor
elke cliënt ligt er een lijstje klaar
met de keuze van ingrediënten, de
grootte van de portie en andere
bijzonderheden. ,,We hebben vaste
afnemers, maar ook tijdelijke,
bijvoorbeeld mensen die na een
ziekenhuisopname thuis herstel-
len.’’

Bij de menukeuze luisteren
Geerdink en zijn mensen naar wat
de klant wil. Zo keerde het petrole-
umstelletje terug in de keuken.
Niet echt natuurlijk, maar wel het
principe achter die kookwijze van
weleer. ,,Kort aanbakken op hoge
temperatuur en dan lang garen op
lage temperatuur, tot wel acht uur
lang’’, zegt Geerdink.

,,Ondervoeding is een groot
probleem onder ouderen. Door de
smaak van vroeger terug te bren-
gen, krijgen mensen weer lust om
te eten. We laten ons inspireren
door wat de afnemers ons daar-
over zelf vertellen.’’ Makkelijk is
dat niet altijd, geeft Geerdink toe.
,,Er is wel eens wat overtuigings-
kracht nodig om eetpatronen als
het ware terug te veranderen.’’

In zijn zoektocht naar de beste
manier van smaaksturing houdt
Geerdink zelfs rekening met ge-
ografische verschillen. Doordat hij
eerder in Feanwâlden (Talma Hûs),
Leeuwarden (voormalig Diacones-

senhuis) en Burgum (Berchhiem)
werkte, weet hij dat smaak per
regio varieert. ,,In de Zuidwesthoek
vind je andere accenten dan in de
Friese Wouden. We halen de pro-
ducten zoveel mogelijk uit de
streek, onder het motto ’van het
land naar de klant’.

PROEFPANELS
Behalve voor de uitbrengmaaltij-
den en het eigen ziekenhuis kookt
Maaltijdservice Plantein & Antoni-
us ook voor zorggroep Plantein en
enkele huizen in Sneek van de
stichting Philadelphia Zorg (gehan-
dicaptenzorg). ,,Alles wat we maken
wordt geregeld voorgeschoteld aan
proefpanels, zodat we weten of het
aanslaat. Het uitgangspunt is altijd
dat goede voeding bijdraagt aan
een sneller herstel. In het beste
geval is het zelfs zo dat een verant-
woord eetpatroon leidt tot minder
medicijngebruik.’’

Ook preventief wordt de waarde
van een verantwoorde maaltijd
ingezet. ,,Patiënten met een kwets-
bare gezondheid die moeten wor-
den geopereerd, proberen we voor-
af in een zo goed mogelijke condi-
tie te krijgen. Better in, better out
zeggen we.’’

Door intensief samen te werken
met voedingsassistenten, verple-
gend personeel en artsen, speelt de
keuken zo een belangrijke rol in de
keten die mensen doorlopen bij
ziekte of ouderdomskwalen. ,,Je
helpt elkaar in het belang van de
patiënt.’’
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