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Sofie (54) is neus-, keel- en oorarts, maar verloor haar reuk en smaak door corona: “De geur van gras mis ik nog
“Op 12 maart 2020 kreeg ik corona, vandaag ben ik nog steeds op zoek naar de verloren puzzelstukjes van mijn
reuk en smaak.” Als de dokter zelf patiënt wordt. Professor Sofie Claeys (54), kliniekhoofd neus, keel en oor aan
het UZ Gent, probeert met reuktraining terug te vinden wat corona haar afnam. Zes op de tien patiënten verliezen
hun reuk- of smaakzin door het virus. Tien procent van hen voor lange duur of misschien zelfs altijd. En na een
jaar zoekt de wetenschap nog steeds een antwoord op die ene vraag: waarom?
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Sofie Claeys Kliniekhoofd neus, keel en oor (UZ Gent): “Je moet je hersenen blijven confronteren met geuren,
zodat dat systeem blijft draaien. Het is zoals met sporten: als je het niet onderhoudt, verdwijnt de conditie.” FOTO:
INGE KINNET

“Het was eigenlijk nog het prille begin toen ik ziek werd”, zegt professor Sofie Claeys. “Dat reuk- en smaakverlies

een van de symptomen was, was nog helemaal niet geweten. Er echt bij stilstaan dat het misschien weleens
langer kon duren, deed ik dus niet. Toen nog niet. Pas later doken er meer en meer verhalen op. En we hielden
toen ook zelf een enquête bij onze patiënten. De link met Covid-19 was er, maar hoelang het duurde, varieerde
zeer hard. Bij de ene kwam het snel terug, anderen hadden er helemaal geen last van, maar bij sommigen bleef
het duren. Zoals bij mij. Ik begon af te tellen. Naar drie maanden. Ik weet uit mijn praktijkervaring dat die periode
bij reuk- en smaakverlies bepalend is. In het begin las ik waarlijk alles wat er over te lezen viel, was ik even in
paniek. Tot ik op een dag aan die drie maanden zat en het meeste nog steeds verdwenen was. Dan besef je dat
het een lang verhaal wordt. En dan snapte ik ook perfect de wanhoop die ik zo vaak zag bij mijn patiënten.”

Geen wondermiddel

“Want een wondermiddel om smaak en geur snel terug te brengen, bestaat niet. Ik kan het weten vanuit mijn job.
Het is ook wel confronterend: beseffen dat we eigenlijk nog niet zo heel veel weten over dat reuk- en
smaaksysteem. Het enige wat momenteel kan, is wat ik mijn patiënten ook altijd voorschrijf: reuktraining. Acht
flesjes met aroma’s: munt, jasmijn, tijm, limoen, kruidnagel, rozen, mandarijn en eucalyptus. Eerst ruik je eraan
zonder te kijken wat erin zit. Want soms bedotten je hersenen je, denk je dat je het ruikt omdat je weet wat er
komt. Lukt het niet zonder te kijken, dan probeer je na vijf minuten nog eens door wel te kijken. Want zelfs als je
niets ruikt, moet je het blijven doen. Elke dag verschillende keren.”

Waarom het net die geuren zijn? “Het gaat hem veeleer om het trainen dan om die specifieke geuren. Je moet je
hersenen blijven confronteren met geuren, zodat dat systeem blijft draaien. Blijven ruiken. Het is zoals met
sporten. Als je het niet onderhoudt, verdwijnt de conditie. Met die flesjes trigger je dat systeem telkens. Ga je
ernaar op zoek in je hersenen. Want het is niet omdat je reuk niet meer werkt, dat het geheugen ook verdwenen
is, dat die linken er plots niet opnieuw kunnen zijn. Het begint met een tiens-gevoel. Zo kwam ik in september
eens thuis en wist ik dat mijn dochter aan het bakken was. De geur zat nog niet in mijn neus, maar er was toch al
een signaal naar mijn hersenen gegaan. Een herkenning. Zonder dat ik daar verder iets van merkte. Later kwam
ook langzaam het besef van die geur terug. Onlangs had ik het ook met zaagsel. Ik was aan het wandelen en wist
plots: Hier werden bomen gezaagd. Terwijl ik niets hoorde en niets zag. Maar plots lag daar een eindje verderop
vers zaagsel naast boomstammen. Dat zijn fijne momenten, opnieuw een puzzelstukje erbij.”
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Wc-eend en zeep

“Maar ik ben er nog veel kwijt, en schat dat ik nu op zo’n 65 procent zit. Ik maakte vroeger graag vinaigrettes,
vandaag proef ik nog steeds niet of het sesam- of notenvinaigrette is. Met frietjes heb ik het ook nog moeilijk.
Twee maanden geleden at ik een groot pak friet in één keer op, wat ik anders nooit doe. Omdat ik maar bleef
zoeken naar die frietjessmaak, die niet kwam. Vandaag is die er al zeer subtiel. Wat ook bizar is: sommige
deeltjes proef ik wel, andere niet. Zo zijn mijn lievelingskoekjes nu plots zeer zoet. Of ik proef bij voorverpakte
producten vaak meer plastic dan iets anders. Of zelfs de smaak van wc-eend en zeep. Ik vermoed dat ik dan
veeleer de bewaarmiddelen waarneem dan de rest. Wat niet fijn is. Het zorgt ervoor dat ik nu zeer puur probeer te
eten. Om mijn smaak zo goed mogelijk te trainen, maar ook omdat ik bij veel bewerkte producten snel iets heb
van: Dit smaakt niet oké.”

Sofie (54) is neus-, keel- en oorarts, maar verloor haar reuk en smaak door corona: “De geur van gras mis ik nog
het meest”

Professor Sofie Claeys probeert met de reuktraining die ze al jarenlang voorschrijft aan haar patiënten, nu ook
zelf terug te vinden, wat corona haar afnam. FOTO: INGE KINNET

Of ze haar reuk en smaak ooit volledig terugkrijgt? “Het onderzoek naar de gevolgen van corona, is iets waaraan
ik zelf niet meewerk. Ik kan dus enkel vertellen over mijn eigen bevindingen. En daar merk ik wel dat het
vooruitgaat en nooit achteruit. Wat ik vandaag opnieuw kan ruiken of proeven, ben ik daags nadien niet kwijt. Ik
blijf hopen. De geur van gras, die is er bijvoorbeeld nog niet. Die mis ik zeer hard, maar het komt, dat voel ik wel.
Plaats me vandaag met een koptelefoon en een blinddoek op aan de zee of in het gras, en ik zal weten waar ik
ben. Echt ruiken nog niet, maar mij hersenen weten het wel al. Het komt eraan. Maar of alles ooit terugkomt? Ik
heb aanvaard dat dat mogelijk niet het geval zal zijn, maar de hoop blijft er wel om zo veel mogelijk van die
puzzelstukjes te vinden. Want een leven zonder alle geuren is toch een armer leven.”

Expert: “Het virus nestelt zich in de neus. Dat is eigenlijk het enige wat we zeker weten”

Komen de smaak en de geur van Covid-patiënten ooit terug? De wetenschap heeft nog geen antwoord op die
vraag. Net zoals het ook nog steeds onduidelijk is waarom persoon A geen reuk of smaak verliest, persoon B
maar eventjes, en persoon C er een jaar later nog steeds last van heeft. “Het enige wat we weten, is dat het virus
zich nestelt in de neus”, zegt dokter Bob Lerut van het geur- en smaakcentrum in het Brugse AZ Sint-Jan.

Hoeveel Covid-patiënten verliezen hun smaak- en reukzin?

“Zes op de tien mensen die corona krijgen, hebben daar last van. Maar bij het merendeel van die mensen is dat
na ongeveer vier weken weer voorbij. Soms zelfs al na enkele dagen. Maar bij tien procent duurt het dus wel veel
langer. Waarom? Goeie vraag. Het enige wat we weten, is dat het virus zich nestelt in de neus. En daar dus
schade kan aanrichten aan de geurzenuw, die de signalen naar de hersenen stuurt.”

Twee derde van de patiënten met geur- en smaakverlies zijn vrouwen. Hoe komt dat?

“Dat is iets wat we ook wel zien bij geurverlies door het rinovirus, een neusverkoudheid. Over het algemeen
ruiken vrouwen beter dan mannen: zijn ze daardoor ook vatbaarder voor schade aan de geurzenuw? Bewijs is er
niet, er zijn nog veel onduidelijkheden.”

“Bijvoorbeeld ook over waarom dit vooral jongere mensen treft: twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers.
Daarna is het beduidend minder. Terwijl oudere mensen dan weer net de kwetsbaarste groep zijn om in het
ziekenhuis te belanden. We leren nog elke dag bij over het virus.”

Gaan die patiënten hun smaak- en reukzin volledig terugkrijgen?

“Momenteel kunnen we ons enkel baseren op de kennis die we hebben van wat andere virussen doen. En daar
zien we dat de geurzenuw, zelfs na beschadiging, wel plastisch is. Je kan die opnieuw laten aangroeien, en ook
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trainen met geurflesjes. Maar het is in sommige gevallen een lang traject, mogelijk zonder einde. Daarom dat we
ook opletten met voorspellingen over hoelang het exact kan duren. En of het op te lossen valt. We willen
patiënten geen valse hoop geven.”

Is de smaak- of geurervaring eigenlijk bij iedereen gelijk? Anders gezegd: kun je twisten over smaak?

“Het verschilt van persoon tot persoon. Om te beginnen heeft de ene mens een beter ontwikkeld geur- of
smaakzintuig dan iemand anders. Dat kan genetisch bepaald zijn, maar je kan dat ook trainen. Zoals koks die
elke dag bezig zijn met smaken en geuren. Daarnaast spelen er ook voorkeuren.”

“Je kunt smaken ook gewoon worden. Pintjes zijn een mooi voorbeeld. Je eerste pintje was mogelijk niet lekker,
die nadien wel, en waarschijnlijk drink je intussen ook al graag speciale bieren. Er gebeurde ooit onderzoek naar
dat aanleren. Zwangere vrouwen moesten dagelijks een beetje look eten. Wanneer de baby’s geboren waren,
bleken die veel minder hun neus op te trekken voor puree met look dan kindjes van wie de moeder het amper of
niet at tijdens de zwangerschap. Je kan smaken dus al als foetus gewoon worden.”

? In het geur- en smaakcentrum van dokter Bob Lerut in het Brugse AZ Sint-Jan heeft ongeveer 66 procent last
van zuiver reukverlies, bij minder 3 procent gaat om zuiver smaakverlies en dus verstoorde smaakpapillen, bij de
rest is het een combinatie van de twee.

? 45 tot 60 procent van de personen die besmet raken met Covid-19, hebben een (tijdelijke) aantasting van de
reuk- en/of smaakzin.

? 80 à 90 procent van hen krijgt de reuk en/of smaak na twee dagen tot vier weken terug.

? De resterende 10 procent heeft ofwel langdurig reuk- en smaakverlies, blijvend verlies of een vervormde smaak
of reuk. De geur of smaak is daarbij anders of zelfs slecht.

? Gemiddeld is twee derde van de patiënten met een postviraal reukverlies een vrouw.
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