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Kankerbehandeling met chemotherapie tast vaak de
smaak van de patiënt aan. Chemotherapie geeft smaakvermindering, -verlies en/of –verandering, waardoor de
patiënt niet meer optimaal kan genieten van de maaltijd
of geen zin meer heeft om te eten. Er ontstaat risico op
ondervoeding. Juist in deze moeilijke periode kan het een
groot verschil maken het eten weer als plezierig te ervaren.

Probleem-/vraagstelling

De vraag is: Hoe is smaak terug te geven aan de oncologische
patiënt die behandeld is met chemotherapie?

Methode

Dieetkok Cees Neefjes bedacht samen met Teamcoördinator
Annita van der Meulen een plan om ’smaaktesten’ bij
kankerpatiënten te doen. Kok Cees Neefjes heeft een training
gevolgd bij de Universiteit van Leuven over smaaksturing. Dit zet
hij in om met de patiënt te ontdekken welke ingrediënten weer
smaak teruggeven aan het eten. De kok komt op verzoek tijdens
de behandeling langs om met boter te testen of smaaksturing
gaat werken en geeft dan advies op maat. Naast het persoonlijk
advies is er een workshop “Eten met smaak” ontwikkeld. De
patiënt krijgt een interactief 5-gangen diner aangeboden.
Tijdens dit diner kan de patiënt ontdekken wat zijn persoonlijke
smaakproﬁel is en hoe hij hierop kan sturen. Dit wordt 3 x per
jaar georganiseerd.

“Een mevrouw die dol
was op kroketten
proefde dit door de
chemo niet meer.
Door honing erop
te smeren, kreeg ze
de smaak van een
kroket weer terug“
Cees Neefjes, kok
Dijklander Ziekenhuis

Annita van der Meulen, Teamcoördinator Oncologisch Dagcentrum
Cees Neefjes, dieetkok Dijklander Ziekenhuizen Hoorn & Purmerend
www.dijklander.nl | etenmetsmaak@westfriesgasthuis.nl
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Carpaccio van watermeloen
Zaanse mosterdsoep met bloemkoolcrème
Zalm á verde met een compositie van wortel
Lamsﬁlet met paddenstoelensaus
Andijvierolletjes
Opperdoezer Ronde uit de oven
Zoete lasagne met coulis van rood fruit

Resultaten

Kok Neefjes experimenteerde op kleine schaal in het ziekenhuis
met patiënten om de smaak te onderzoeken. Tijdens het
interactieve diner ‘Eten met smaak’ krijgen de gasten gerechtjes
voorgeschoteld waarmee ze zelf met “smaakversterkers” kunnen
experimenteren. Tijdens het diner geeft de deelnemer aan of ze
wat proeven zonder toevoeging en wat ze toegevoegd hebben
wat er voor zorgde dat ze de oorspronkelijke smaak van het
gerecht weer konden proeven. Dat kan zoet, zuur, bitter, zout
of pittig zijn. Aan de hand van die uitkomsten krijgt de patiënt
een smaakpaspoort. Meer dan 90% van de deelnemers van het
interactieve diner geeft aan dat ze thuis verder kunnen met
de gegeven adviezen, 60% geeft aan dat het advies totaal niet
verwacht of verrassend is.
Via plasmaschermen in de wachtkamer en facebook wordt
onder de aandacht gebracht dat er mogelijk wat te doen is
aan smaakverlies. Desgewenst wordt een afspraak gemaakt
met kok Cees Neefjes om door middel van testen met boter
een persoonlijk smaakpaspoort in kaart te brengen tijdens de
chemokuur.
Een volgende stap is om de kok een spreekuur te laten houden
waar patiënten een afspraak kunnen maken om te kijken of
smaaksturing gaat werken. Het één en ander is mede mogelijk
gemaakt na het winnen van de Onco Care Challenge 2018 van
Sanoﬁ. Hierdoor is een mooi geldbedrag beschikbaar gekomen
om de interactieve diners te kunnen organiseren en een spreekuur
in te richten.

Discussie/conclusie

Het project is ’uniek in zijn eenvoud en brengt het dagelijks leven
weer dichterbij’ Dit was de beoordeling van de 6 koppige jury
van de Onco Care Challenge 2018. Op eenvoudige wijze krijgt de
patiënt weer een stuk levensgenot terug.

