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Reuktest en Smaaktest 
 
Poli KNO, LangeLand ziekenhuis, route nummer: 27, telefoon nummer: 079 3462593 
 
 

De KNO-arts heeft voorgesteld een reuktest en een smaaktest bij u af te nemen. Dit is 

een screeningstest voor het onderzoeken van het reukvermogen en smaakvermogen. 

Ongeveer 10-15% van de patiënten met een afwijkend reukvermogen hebben ook een 

afwijking in het smaakvermogen. 

 

Voor het onderzoek meld u zich aan de balie van de poli-KNO. 

Het is belangrijk dat u voor het afnemen van de test nuchter bent. Dit houd in dat 
u 15 minuten voor het afnemen van de test niet rookt, niet eet en niet drinkt met 
uitzondering van water. 
Ook is het van groot belang dat u geen parfum, geen geurende lotions of 
haarproducten gebruikt. Dit kan nl de uitslag van de test beïnvloeden. 
 

Wanneer u allergisch bent voor bepaalde geurstoffen dient u dat voor het 
afnemen van de test aan de assistente door te geven 
Ook bij (mogelijke) zwangerschap dient u dit van te voren aan te geven! 
 

Tijdens de reuktest worden twaalf geurstoffen aangeboden. Bij iedere geur die u 
aangeboden krijgt worden vier mogelijkheden van geuren gegeven waaruit u kunt 
kiezen. Aan het einde van de test word het aantal goede antwoorden opgeteld waaruit 
een score komt. 
Bij de smaaktest worden vier smaak strips met de basis smaken zoet, zuur, zout en 
bitter in contact gebracht met uw tong. U kunt dan aangeven welke smaak u waarneemt. 
Direct na de test zal de KNO specialist de uitslagen met u bespreken. 
 
Na de test kunt u uw normale eet- en drink patroon hervatten. 
 
Heeft u naar aanleiding van het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u altijd 
contact opnemen met de poli KNO van het LangeLand ziekenhuis, telefoon nummer: 
079 3462593. 
 
 
Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 
behandeling, laat dit ons dan weten. 

 
 

Mei 2019, poli KNO 
 


	De KNO-arts heeft voorgesteld een reuktest en een smaaktest bij u af te nemen. Dit is een screeningstest voor het onderzoeken van het reukvermogen en smaakvermogen.
	Ongeveer 10-15% van de patiënten met een afwijkend reukvermogen hebben ook een afwijking in het smaakvermogen.
	Het is belangrijk dat u voor het afnemen van de test nuchter bent. Dit houd in dat u 15 minuten voor het afnemen van de test niet rookt, niet eet en niet drinkt met uitzondering van water.
	Ook is het van groot belang dat u geen parfum, geen geurende lotions of haarproducten gebruikt. Dit kan nl de uitslag van de test beïnvloeden.
	Wanneer u allergisch bent voor bepaalde geurstoffen dient u dat voor het afnemen van de test aan de assistente door te geven
	Ook bij (mogelijke) zwangerschap dient u dit van te voren aan te geven!

