
Deelnemers gezocht! 

Studie naar smaak en reukfunctie  

You don’t know what you got, until it’s gone. En dat is absoluut waar voor ons reuk- en 

smaakvermogen. Niet alleen bepaalt de smaak en reuk van ons eten voor een groot deel hoe lekker 

we iets vinden, maar ook wat en hoeveel we eten.  

Voedingsproblemen komen vaak voor bij bijvoorbeeld oudere mensen of longpatiënten.  Extra 

aandacht voor de voedingsinname is dan ook belangrijk. Ondanks dat reuk en smaak zo’n belangrijke 

rol spelen in onze voedingskeuzes, is er nog maar weinig bekend over de smaak- en reukfunctie van 

deze patiënten. Daarom willen we met ons onderzoek willen de smaak- en geurbeleving beter in 

kaart brengen.  

Wat gaan we doen? 

Om uw smaak- en reukfunctie zo goed mogelijk in kaart te brengen, bestaat het onderzoek uit de 

volgende onderdelen:  

- Een online vragenlijst naar uw smaak en reukfunctie (deze vult u thuis in) 

- Een smaakherkenningstest  

- Een geurherkenningstest 

- Een proeftest (u proeft verschillende producten en geeft aan hoe lekker u ze vindt ) 

Voor de smaak- en geurtesten, en de proeftest vragen we u naar onze onderzoekslocatie op Villa 

Flora in Venlo, te komen.  Het testmoment zal ongeveer 1 uur duren.  

Wie mag er mee doen? 

U komt in aanmerking voor deelname indien u aan de volgende criteria voldoet; 

- Leeftijd: >40 jaar 

- Woont in Nederland 

- De Nederlandse taal machtig in woord en geschrift 

Indien u positief getest bent voor Covid-19 of wanneer u symptomen heeft die bij Covid-19 passen, 

kunt u niet deelnemen aan deze studie. Als u 48 uur klachtenvrij bent, of een negatieve COVID-test 

kan overleggen, kunt u wel deelnemen aan de studie.  

Wat krijg ik voor deelname aan deze studie? 

- Deelnemers aan dit onderzoek ontvangen reiskostenvergoeding. 

- Deelnemers ontvangen een proefpakket met verschillende voedingsproducten 

! Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijblijvend en u kunt op ieder moment, zonder opgaaf van 

reden stoppen met de studie.  

 

Ben u geïnteresseerd in deze studie en zou u graag meer willen weten? Neem dan contact 

met ons op via het onderstaande mailadres. 

s.vanbakel@maastrichtuniversity.nl 

Sophie van Bakel, PhD kandidate 
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