Persbericht
50% van de coronapatiënten kampt met reuk- of smaakverlies:
patiëntenvereniging start campagne om lotgenoten samen te
brengen
Gemiddeld heeft zo’n 50% van de coronapatiënten te maken met reuk- en/of smaakverlies.
Hoewel dit bij een deel van de mensen binnen een paar weken herstelt, is er een grote groep
die veel langer te maken heeft met dit verlies. Voor deze groep start patiëntenvereniging
Reuksmaakstoornis.nl vanaf 16 september een online campagne.
Met deze campagne wil Reuksmaakstoornis.nl - de Nederlandse patiëntenvereniging voor
mensen met een reuk- en smaakstoornis - hen een betrouwbare informatiebron bieden.
Daarnaast voorziet de vereniging ook in de behoefte om vragen te kunnen stellen, ervaringen te
delen en lotgenoten te treffen.
Belangrijkste vragen
Door middel van een besloten groep op Facebook, een eigen YouTube-kanaal en promotie
via LinkedIn wil de patiëntenvereniging mensen die reuk- of smaakverlies ervaren na
besmetting met het coronavirus samenbrengen. In samenwerking met ervaringsdeskundigen,
wetenschappers en medici is er informatie verzameld en zijn de belangrijkste vragen die men na
reuk- of smaakverlies heeft op een rijtje gezet. Wat kun je bijvoorbeeld zelf doen om het herstel
van je reukvermogen te bevorderen?
Samenwerking met KNO-vereniging en Reuk- en smaakcentrum
De informatie die gedeeld wordt, is in samenwerking met de KNO-vereniging, wetenschappers
van het Reuk- en smaakcentrum in Ede en de reukpoli van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft
tot stand gekomen en gebaseerd op recent onderzoek en wetenschappelijke bevindingen. Zo
is er een FAQ opgesteld, waarin veelgestelde vragen van coronapatiënten met betrekking tot
reukverlies beantwoord worden. Ook zijn er aan de hand van korte filmpjes interviews gehouden
met wetenschappers, kno-artsen en ervaringsdeskundigen.
Reuksmaakstoornis.nl
Reuksmaakstoornis.nl is de Nederlandse patiëntenvereniging voor mensen met een reuk- en
smaakstoornis. Ze bestaat dit jaar 20 jaar en is opgericht door ervaringsdeskundigen met als doel
het organiseren van lotgenotencontact en het delen van ervaringen. Er worden jaarlijks diverse
dagen, workshops en activiteiten georganiseerd waarop leden bij elkaar komen. Ook heeft de
vereniging nauw contact met kno-artsen en wetenschappers, waardoor ze altijd op de hoogte is
van de laatste ontwikkelingen rondom reuk- en smaakstoornissen.
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