
Mosterd tijdens de maaltijd
‘Smaakpupil’ is een app voor mensen met smaak-
verlies, door welke oorzaak dan ook. Als chef-kok 
weet initiatiefnemer Michael van ’t Hoff wat smaak 
kan doen, en dus ook wat het wegvallen of veranderen 
ervan betekent. Met tips en gerechten helpt hij de 
individuele smaakbeleving nieuw leven in te blazen.

Op basis van een smaaktest stelt Smaakpupil voor iedere 
gebruiker een smaakprofiel samen. Vanuit dat profiel adviseert 
de app specifieke smaakmakers die passen bij de maaltijd en 
gebruiker. Door bij te houden welke smaakmakers de maaltijd 
verbeteren en welke niet, geeft de app steeds nauwkeurigere 
adviezen. Zo wordt de app steeds persoonlijker. 

De app is zowel bestemd voor cliënten (thuis of in een instel-
ling) als voor instellingen. Want wanneer de app op grotere 
schaal wordt gebuikt, krijgt een instelling steeds beter inzicht 
in de wensen en mogelijkheden van individuele patiënten. 
Door smaakvoorkeuren te achterhalen, te digitaliseren en 
combineren met allerlei feedbackmiddelen, werkt dit ook in 
het voordeel van keukens en diëtisten. En naast de kwaliteit 
van leven voor cliënten zijn de langetermijneffecten voor 
organisaties ook financieel interessant.  

De app is vanaf eind januari verkrijgbaar in de appstores. Ga 
voor meer informatie of een intake naar: www.smaakpupil.app

Voedsel als attractie  
in de World  

Food Center  
Experience
De World Food Center Experience 

heeft groen licht gekregen van de 
gemeente Ede. Eind 2023 opent deze 

foodbelevenis de deuren, en kunnen 
bezoekers daar met al hun zintuigen voedsel 

gaan beleven. De attractie richt zich op gezinnen  
 met kinderen, scholieren, studenten en ook zakelijke 
delegaties.
 
Bij de ontwikkeling van de Experience zijn tal van organisaties 
uit het bedrijfsleven, overheid, wetenschap en onderwijs 
betrokken, waaronder Wageningen University & Research, 
Albert Heijn, FrieslandCampina, Nestlé en de Rabobank.

Download het Evaluatieonderzoek van het Louis Bolk 
Instituut naar het gebruik van het Groeilemniscaat in de 

ouderenzorg via: bitl.y/groeilemniscaat

Lemniscaat via  
Team Based Learning 
Zorgprofessionals kunnen effectiever leren werken door meer 
te denken en handelen vanuit de wensen en behoeftes van de 
cliënt. Het gaat er vaak om verschillende belangen bij elkaar te 
brengen, bijvoorbeeld op het gebied van eten. Maar niet alle 
betrokken medewerkers hebben evenveel voedingskennis, en 
dan wordt er nog weleens gehandeld op basis van aannames 
of beelden die niet onderbouwd zijn. De zorgverlener is ervan 
overtuigd dat hij of zij het goede doet, terwijl de cliënt wellicht 
wat anders wil.

Eten+Welzijn gebruikt een Groeilemniscaat gebaseerd op 
Team Based Learning-principes (TBL) om zorgteams op dit 
thema te ontwikkelen. Bij TBL verschuift de overdracht van 
kennis door de expert naar toepassing van kennis door mede-
werkers die samenwerken in teams; alles uiteindelijk in het 
belang van de cliënt. Binnen een lerende organisatie wordt 
zo’n 'lemniscaat' continu doorlopen.

Groeilemniscaat  
positief voor eten en 
drinken in ouderenzorg
Eten en drinken is een van de kwaliteitsindicatoren in 
de langdurige (ouderen)zorg. Daar moet iedere dag 
aandacht voor zijn, maar in de praktijk werkt dit vaak 
anders. Het Groeilemniscaat is een methode van 
Stichting Eten+Welzijn om zorgmedewerkers hierin  
te begeleiden.

Binnen drie maanden is daarmee in een zorginstelling meer 
aandacht voor gezondheid en duurzaamheid. Voor een  
structurele verandering moet het traject wel steeds herhaald 
worden. 
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