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▪ Eind Maart: Global Consortium for Chemosensory 
Research (GCCR) opgezet

● >600 wetenschappers, artsen, 
patientenverenigingen

● >50 landen

▪ Begin April: vragenlijst online (Engels)

▪ Eind April: vragenlijst NL online

● >45.000 deelnemers wereldwijd

● >30 languages available

● ~7.000 deelnemers NL (!!)



GCCR vragenlijst

▪ Mensen die afgelopen 2 weken last hebben gehad van 
luchtweginfectie

▪Wat is er aan de hand met reuk en smaak bij COVID-19?

▪ Is dit anders dan bij andere luchtweginfecties (‘reguliere’ 
griep of verkoudheid)? 

▪ Demografische gegevens

▪ COVID-19 diagnose

▪ Overige symptomen

▪ Zelfgerapporteerd reuk, smaak, prikkeling, verstopte
neus

▪ Voor, Tijdens, Na luchtweginfectie



▪ Om deel te nemen aan het onderzoek (vragenlijst en 
self-check): https://gcchemosensr.org/

▪ Videoclip over de GCCR: 
https://youtu.be/53GEN4bHmm4

▪ Videoclip voor patienten: https://youtu.be/IlCbfytCUuw

https://gcchemosensr.org/
https://youtu.be/53GEN4bHmm4
https://youtu.be/IlCbfytCUuw


Global Consortium for Chemosensory 

Research



Ernstig reukverlies bij COVID-19

~4000 patienten met COVID-19 diagnose
(1e 11 dagen van de vragenlijst)



Ook smaakverlies bij COVID-19

~4000 patienten met COVID-19 diagnose
(1e 11 dagen van de vragenlijst)



En verlies van ‘prikkeling’ bij COVID-19

~4000 patienten met COVID-19 diagnose
(1e 11 dagen van de vragenlijst)



Hangt niet samen met een verstopte neus
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▪ Hangt niet samen met verstopte neus

→ Ander mechanisme?

▪ Sinds Mei toegevoegd aan RIVM symptomenlijstje



Replicatie van de data in groter sample
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Vragenlijst

Self-check

Er valt meer uit te zoeken..

▪ Duur, progressie, herstel??
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Er valt meer uit te zoeken.. Self-check

>5000 deelnemers

~500 NL



Factsheet over eetgedrag bij

reuk/smaakverlies en corona

Alliantievoeding.nl



Online campagne reuksmaakstoornis.nl



Bedankt voor 

uw aandacht!

En veel dank aan
Valentina Parma 
en de GCCR

Meedoen aan het 
onderzoek?

https://gcchemosensr.org/
surveys/nl/

sanne.boesveldt@wur.nl


