
DE SMAAKMAKER
Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft De Smaakmaker 

ontwikkeld voor patiënten die met chemotherapie 
worden behandeld en die smaakverandering of 
-problemen ervaren. Door het kennen van het 

persoonlijk smaakprofiel kunnen keuzes gemaakt 
worden in voedingsproducten en smaakmakers om zo 

weer met smaak te kunnen eten. 
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INTRODUCTIE ONDERSTEUNING BIJ 
SMAAKVERANDERING OF –VERLIES

Door chemotherapiebehandelingen bij (borst)kanker kan de patiënt een 
verandering van smaak of reuk ervaren. Daarnaast komt het voor dat de 
mond pijnlijk is door aantasting van slijmvliezen of wonden. Uit onderzoek 
blijkt dat smaakverandering voorkomt bij 45-84% van de patiënten die 
chemotherapie krijgen. 

Door smaakverandering kan het eten anders of niet smaken. Dit kan  
leiden tot een verslechterde voedingsinname en verminderd welzijn van  
de patiënt. Juist tijdens een behandeltraject is het van belang om zo  
goed mogelijk in conditie te zijn. Daar draagt inname van de juiste voeding 
aan bij. 

DE SMAAKMAKER
Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft De Smaakmaker ontwikkeld 
voor patiënten die met chemotherapie worden behandeld en die 
smaakverandering of -problemen ervaren. Door het kennen van het  
persoonlijk smaakprofiel kunnen keuzes gemaakt worden in voedings-
producten en smaakmakers om zo weer met smaak te kunnen eten. 

De smaakondersteuning bestaat uit drie onderdelen: 
1. een smaaktest 
2. een folder met tips per smaaksoort 
3.  optioneel: een proefsessie op basis van het smaakprofiel

In deze folder geven wij informatie over de verschillende smaaksoorten 
en tips voor het op smaak brengen van uw voeding gedurende de 
smaakveranderingen. De tips zijn per smaaksoort gerubriceerd. Smaak is heel 
persoonlijk daardoor bestaat de kans dat de tips individueel niet werken. 

Wij hebben in deze folder geen rekening gehouden met eventuele 
voedselallergieën! 

Met dank aan het Antonius Ziekenhuis Sneek, Landwaart Culinair en de Kapel van 

Berg en Bosch.
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DE SMAAKMAKER

ALGEMEEN ADVIES EN TIPS VOOR VERHOGEN MONDGEVOEL 
Ga voor pure smaak met zo onbewerkt mogelijke producten. Kies daarbij 
het liefst voor volle producten en sluit zoveel mogelijk suikers en snelle 
koolhydraten uit. Als in de tabellen sauzen of andere smaakmakers vermeld 
staan, bedoelen we zelfgemaakte sauzen of smaakmakers. Zelf gemaakte 
smaakmakers geven de pure en vaak sterkere smaak aan een gerecht.
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ERVARING TOEVOEGING

Koffie smaakt niet Met kaneel- of cacaopoeder in de koffie wordt koffie vaak 
wel weer lekker

Metaalsmaak • Plastic borden en bestek
• Peperig eten haalt de metaalsmaak tijdens eten weg

Droge mond •  Brood is niet fijn als je geen speeksel hebt, het wordt 
een bal in je mond. Beschuit als vervanging kan weer 
te scherp zijn in de mond. Gebruik een beetje mosterd 
of cayennepeper op het brood, dit helpt om wat extra 
speeksel te maken.

• Mondspray of -water kan helpen bij een droge mond.
•  Het gebruik van ijsklontjes in dranken kan helpen bij 

een droge mond.
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OVERZICHTSTABEL TIPS VOOR HET VERHOGEN VAN HET 
MONDGEVOEL

ERVARING TOEVOEGING

Asperges koken Puree met peper

Bleekselderij koken Rode peper; dille; peper

Chinese kool of 
roerbakken

Gehakt zelf op smaak gemaakt met verse kruiden zoals ui, 
knoflook en chili

Doperwten koken of 
roerbakken

Spaanse peper

Paksoi koken of 
roerbakken

Grove peper; rode peper; basilicum; laurier; peper uit de 
molen

Aardappelpuree Chili; peper; rode peper

Nasi Verse rode peper

Algemeen voor 
prikkeling

• Rode peper
• Gember
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ERVARING TOEVOEGING

Asperges koken Zoete witte wijnsaus; ei met gehakte peterselie; 
roomboter

Bleekselderij koken Verse melksaus; rode paprika; wortelreepjes; dille

Chinese kool koken Verse roomsaus; kardemomzaadjes

Doperwten koken Ahornsiroop; kummelzaadjes; basilicum; ui

Paksoi koken Verse melksaus; ui; wortel; rode paprika

Aardappelpuree Wortel en uien (hutspot)

Nasi Zoete paprika; met vlees wat ahornsiroop meebakken

Algemeen voor 
prikkeling

• Rode peper
• Gember

Algemeen zoete 
producten

• Wortel, vanille
• Puree met roomboter of room
• Ui zacht bakken en laten sudderen
• Zelfgemaakte granola

ERVARING TOEVOEGING

Algemeen minder zoet • Verse vleesjus maken – pakjes zijn vaak gezoet
•  Aardappel koken met bleekselderij in het water, minder 

zoet
• Wokken van groenten – minder zoet
•  Stampot rode bieten (zoet) met lichtzure geitenkaas als 

tegenhanger
• Havermout in plaats van granola
• Roggebrood of zuurdesem brood, zuurder van smaak
• Gekookte aardappel met yoghurt, zuurder van smaak

DE VERSCHILLENDE SMAAKSOORTEN

OVERZICHTSTABEL TIPS VOOR DE SMAAKSOORT ZOET
Hieronder eerst een tabel om de smaak Zoet te verhogen of versterken.

Hieronder vervolgens een tabel om de smaak Zoet te verlagen, het eten 
minder zoet te maken.
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OVERZICHTSTABEL TIPS VOOR DE SMAAKSOORT ZUUR
Hieronder eerst een tabel om de smaak Zuur te verhogen of versterken.

ERVARING TOEVOEGING

Asperges koken Ei; peterselie; verse zure witte wijnsaus

Rauwe bleekselderij Verse crème fraîche; yoghurt; vruchten naar keuze; 
paprikablokjes; dille

Chinese kool 
blancheren

Verwerken als rauwkost met oude (schapen)kaas; augurk; 
zilverui; kappertjes en een dressing van olijfolie, azijn, 
zout en peper

Doperwten koken/
roerbakken

Rucola sla; scheutje azijn; beetje citroensap of -rasp

Paksoistampot Witte wijn azijn; dragon azijn; grove mosterd; laurier

Aardappelpuree Postelein; andijvie; zuurkool; tomaat

Nasi Augurk; zilverui; citroenmelisse

Algemeen zure 
producten

• Tomaat voor een zure smaak aan de jus
• Kardemom voor frisse smaak aan koolsoorten
• Augurk of zilverui
• Mosterd (bitter/zuur)
•  Stamppot rode bieten (zoet) met lichtzure geitenkaas 

erdoor als tegenhanger
• Roggebrood of zuurdesem brood, meer zuur van smaak
• Karnemelk, yoghurt of kefir
• Chutney van verse cranberry iets bitter iets zuur
• Brood met kwark en dille (fris/zuur)

ERVARING TOEVOEGING

Algemeen minder zuur Een dressing op basis van Chinese rijstazijn – koken met 
verse koriander en lauwwarm over de salade

Hieronder vervolgens een tabel om de smaak Zuur te verlagen, het eten 
minder zuur te maken.
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ERVARING TOEVOEGING

Asperges koken Ei; peterselie; verse zure witte wijnsaus

Rauwe bleekselderij Verse crème fraîche; yoghurt; vruchten naar keuze; 
paprika; dille

Chinese kool 
blancheren

Verwerken als rauwkost met oude (schapen)kaas; augurk; 
zilverui; kappertjes en een dressing van olijfolie, azijn, 
zout en peper

Doperwten koken/
roerbakken

Rucola sla; scheutje azijn; beetje citroensap of -rasp

Paksoistampot Witte wijn azijn; dragon azijn; grove mosterd; laurier

Aardappelpuree Andijvie; spinazie; paksoi; groene kruiden; basilicum; 
laurier

Nasi Laos met verse koriander of selderijblad; extra kruiden 
toevoegen zoals lente-ui of komijn

Algemeen bittere 
producten

• Andijvie, witlof
•  Water gekookt met sinaasappelschil, steranijs en 

kaneel, na afkoelen als water drinken
• Ui hoog opbakken geeft bittere smaak
•  Mosterd (bitter/zuur) of chutney van verse cranberry 

iets bitter iets zuur

OVERZICHTSTABEL TIPS VOOR DE SMAAKSOORT BITTER
Hieronder de tabel om de smaak Bitter te verhogen of versterken.
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OVERZICHTSTABEL TIPS VOOR DE SMAAKSOORT ZOUT
Hieronder de tabel om de smaak Zout te verhogen of versterken.

ERVARING TOEVOEGING

Asperges koken Gezouten mini kriel; peterselie

Bleekselderij koken of 
roerbakken

Zeezout; bieslook

Chinese kool 
roerbakken

Kardemom; zeezout

Doperwten koken Peterselie; zeezout

Paksoi roerbakken Mosterdkruiden; zeezout 

Aardappelpuree Oude (schapen)kaas

Nasi Zouten met zeezout

Algemeen zoutere 
smaak

•  Vlees marineren met grove mosterd voor hogere smaak 
met verse salie, basilicum en tijm

•  Kip marineren, gember gebruiken, citroenmelisse, verse 
koenjit, kerrie, kaneel, knoflook
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ERVARING TOEVOEGING

Asperges koken Oude (schapen)kaas; roomboter; peterselie

Chinese kool koken of 
roerbakken

Rode ui; kardemom; dille; peterselie; gember

Doperwten koken Basilicum; gember

Nasi Groene kruiden (basilicum, koriander); gember

Algemeen umami 
producten

• Veel verse groene kruiden gebruiken
•  Vlees marineren met grove mosterd voor hogere smaak 

met verse salie, basilicum en tijm
• Gedroogde tomaten
• Zeewier/zeeproducten
• Champignon
•  Knolgewassen als rode biet, aardappel, alles wat uit de 

grond komt
• Gember
• Omelet met groene kruiden en peterselie
• Bieslook

OVERZICHTSTABEL TIPS VOOR DE SMAAKSOORT UMAMI
Hieronder eerst een tabel om de smaak Umami te verhogen of versterken.

ERVARING TOEVOEGING

Algemeen minder 
umami

Aardappel koken met verse peterselie

Hieronder vervolgens een tabel om de smaak Umami te verlagen, het eten 
minder umami smaak te geven.



CONTACTGEGEVENS
Het Alexander Monro Ziekenhuis is gevestigd op het Terrein Berg en Bosch in Bilthoven.  
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Bezoekadres:
Terrein Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10,
gebouw 94 | Parkeerplaats 9
3723 MB Bilthoven

Postadres:
Postbus 181
3720 AD Bilthoven

T   030 225 09 10
E   info@alexandermonro.nl
I    www.alexandermonro.nl

@monroziekenhuis
#monroziekenhuis

Gespecialiseerde, excellente borst(kanker)zorg
Snel duidelijkheid
Expert in second opinions
Persoonlijke aandacht en gastvrij

✔
✔
✔
✔


