
Vanuit de Maastricht Universiteit, Campus Venlo zijn we op zoek naar deelnemers van 65 jaar of 
ouder voor twee wetenschappelijke onderzoeken. Een online vragenlijst die u thuis kunt invullen, en 
een onderzoek waarvoor we deelnemers vragen naar de campus te komen om een paar metingen te 
doen. Als u geïnteresseerd bent in allebei, is het ook mogelijk om aan beide onderzoeken mee te 
doen. 
 
Onderzoek 1. 
 
Online vragenlijst: 
De online vragenlijst is onderdeel van mijn afstudeeronderzoek en zal gaan over eetgedrag onder 65-
plussers. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 15 tot 20 minuten van uw tijd in beslag 
nemen en deelname is volledig anoniem en vrijwillig. U kunt deelname aan deze vragenlijst als u 65 
jaar of ouder bent, u thuiswonend bent, en u geen verlies van smaak en/of geur heeft door een 
ziekte of medicatie.  Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoe mensen verschillen in eetgedrag 
en welke persoonlijke kenmerken hierbij voorkomen. De link naar de vragenlijst: 
https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_b2ZnWPrgpCjcvGu 
 
Bij vragen mag u contact opnemen met Iris Geominy via  i.geominy@student.maastrichtuniversity.nl 
 
Alvast heel erg bedankt voor uw tijd en moeite.  
 
Onderzoek 2. 
 
Onderzoek op Campus Venlo: 
Dit onderzoek gaat over sensorische gevoeligheid en eetgedrag bij 65 plussers. Dit wordt gedaan 
door middel van geur testen met stiften die een bepaalde geur hebben, en smaak testen met 
papiertjes die een bepaalde smaak bevatten. Ook wordt de gevoeligheid gemeten met behulp van 
kleine staafjes die tegen uw vinger of tong zullen worden gehouden. Tot slot zal er nog voorafgaand 
aan deze testjes worden gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. De link hiervoor krijgt u per 
email wanneer u zich aanmeld voor dit onderzoek.  
 
De testen zullen ongeveer 1 uur duren en worden uitgevoerd in het gebouw van de Maastricht 
Universiteit Campus Venlo: Nassaustraat 36, 5911 BV Venlo. U kunt hier gratis parkeren. 
U kunt deelnemen aan dit onderzoek als: 
- U 65 jaar of ouder bent 
- U thuiswonend bent (niet in een instelling of verzorgingstehuis) 
- In de afgelopen 6 maanden uw eetgedrag en geur/smaak niet zijn veranderd door een aandoening, 
medicatie, of behandeling (bijv. chemotherapie of bestraling) 
 
Heeft u vragen over, of interesse in deelname aan dit onderzoek? E-mailt u dan naar: 
mgj.kerckhoffs@student.maastrichtuniversity.nl 
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