
Onze topprioriteit is 

zorgen voor u 

en uw smaak!

Smaakcentrum consult & coaching
voor:

ScCCONTACTEER ONS

Van den Wijngaert Lobke
0032(0)472044982

v.d.wijngaertlobke@primaryfoodcare.com
www.liveeattaste.com/smaakcentrum COVID-19

CHEMOTHERAPIE

Voor smaakconsultaties:



Onze aanpak
Het smaakcentrum biedt u gepersonaliseerde
oplossingen voor smaakproblemen die
ontstaan als gevolg van chemotherapie of een
virale infectie. Stap voor stap leggen we u
onze aanpak uit zodat u na onze consultatie
snel aan de slag kunt

Het smaakcentrum voorziet in een maand
begeleiding. Naast 7d/7d digitale bereikbaarheid
wordt u ook 1 keer per week gecontacteerd door
ons.

                             Smaaktest
De smaaktest zelf neemt ongeveer 45

minuten in beslag. U krijgt een beveiligd
digitaal account van ons en ontvangt

hierop onmiddellijk uw smaakprofiel. Onze
begeleiding past in een wetenschappelijk
onderzoek. U kunt hier vrijwillig deel aan
nemen door een vragenlijst in te vullen bij

uw bezoek. .

Na de smaaktest is het belangrijk dat u
zeer snel aan de slag kunt. Daarom

engageren wij ons om u binnen 24u na de
smaaktest de eerste aangepaste recepten

te sturen via uw beveiligd account..

           Resultaat & Receptuur

 Recepturen en winkelen

op maat
Tijdens de consultatie peilen we naar uw
preferente gerechten die dan in functie van uw
gewijzigd smaakprofiel worden bijgestuurd. Om u
niet te storen in uw dagelijkse routine proberen
we alle ingrediënten uit uw huidige supermarkt te
betrekken in de recepten.

                            

 Wetenschappelijke

flankering
Het smaakcentrum is verbonden aan een
artsenpraktijk en maakt deel uit van een
netwerk van ScC’s die wetenschappelijk

worden begeleid door het Center for
Gastrology & Primary Food Care . 

Dit wetenschappelijk begeleidingsteam
bestaat uit professionals verpleegkunde,
diëtetiek en chef gastro-engineering (

culinaire zorgprofessional).

Wekelijkse 
digitale opvolging.

Evaluatie & tussentijdse

opvolging
In het kader van het wetenschappelijk
onderzoek waaraan u vrijblijvend kunt
deelnemen, wordt u tot maximum 3
maanden opgevolgd. De
smaakbegeleiding wordt steeds
afgesloten met een eindconsultatie.

 Terugkoppeling  

& feedback
Het is voor ons van groot belang dat de
recepturen perfect aangepast zijn op uw
individuele noden. Dankzij 7d/7d digitale
bereikbaarheid kunnen we snel inspelen op uw
mogelijke vragen.


