
Eten in de zorg: 

6 hot topics
1: Eten is Chefsache geworden

2: Een vuist tegen voedselverspilling

3: Het zorgrestaurant: kans of kostenpost?

4: Effect van voeding op gezondheid

5: Maatwerk in maaltijden

6: Duurzame inkoop

Eten in de zorg bestaat al lang niet meer uit alleen 

voeden. Steeds meer zien bestuurders, managers, koks 

en patiënten het belang van voeding op het lichaam. 

Maar ook duurzaamheid, maatwerk en strategie zijn 

belangrijke pijlers geworden. Dit vraagt de nodige 

aanpassingen in het zorgmaaltijdenlandschap. 

Deze whitepaper schetst de 6 hot topics van nu.



“T
ien jaar geleden stond de keuken van het ziekenhuis 
op geen enkele bestuursagenda”, zegt Van Beek. Zij is 
binnen de Raad van Bestuur van het Radboudumc in 

Nijmegen verantwoordelijk voor patiëntenzorg, duurzaamheid, 
kwaliteit & veiligheid. “Nu weten we dat goed eten van het groot-
ste belang is voor het slagen van een behandeling en het herstel 
daarvan. Daarmee raakt de voedselvoorziening in het ziekenhuis 
aan onze kerntaak en is het strategisch geworden.” 

FoodforCare 

Radboudumc werkte met Diverzio samen bij de eerste stap 
tot een duurzame voedingsvisie en maaltijdverbetering. Deze 
nieuwe visie op voeding leidde binnen Radboudumc uiteindelijk 
tot de implementatie van FoodforCare, een project dat samen 
met patiënten is ontwikkeld en inmiddels in het hele ziekenhuis 
is ingevoerd. Alle patiënten in de kliniek krijgen nu zes keer 
per dag een keuze uit mooi opgemaakte, uiterst smakelijke en 
verse gerechten die persoonlijk worden aangeboden alsof men 
zich in een restaurant bevindt. Het gevolg is dat mensen die 
zich ziek of beroerd voelen toch gaan eten, terwijl ze dat eerder 
niet of zeer beperkt deden. “Het laatste hebben we de afdeling 
kindergeneeskunde aangesloten op FoodforCare”, zegt Van Beek. 
“Kinderen zijn als het om eten gaat het meest kieskeurig. En wat 
blijkt nu? Wie eerst niet wilde eten, die eet nu wel! Ouders zijn 
enthousiast. Het is dus ook bij kinderen een groot succes.” 

Voedselverspilling 

Ondanks de diversiteit in het voedselaanbod is de keuken 
in Radboudumc niet duurder geworden, vooral vanwege het 
terugdringen van de voedselverspilling in het ziekenhuis. In 
2014 ging 40 procent van het voedsel de container in. Nu is dat 
terug gebracht naar 11 procent en dat percentage gaat nog verder 
omlaag. 

Partner 

Als universiteitsziekenhuis wil Radboudumc het succes van 
FoodforCare objectiveren. Er loopt wetenschappelijke on-
derzoek naar het effect van deze nieuwe manier van eten op 
patiëntenzorg. Van Beek wisselt bovendien haar ervaringen 
met duurzaamheid en dit voedingsconcept uit met bestuurders 
van andere UMC’s, die ook patiëntenzorg in hun portefeuille 
hebben. Ze onderstreept ook in die contacten hoe belangrijk een 
gezonde en duurzame levensstijl is voor behandeling en herstel 
in de gezondheidszorg. “De patiënt als partner in zijn eigen 
gezondheid.” 

Bron: BoardroomZORG 4 2016

Eten is Chefsache geworden 
Goed eten is van het grootste belang voor het slagen van een behandeling en het herstel 
daarvan, vindt bestuurder Cathy van Beek van het Radboudumc.  
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Cathy van Beek

‘ NU WETEN 
WE DAT GOED 
ETEN VAN HET 
GROOTSTE 
BELANG IS 
VOOR HET 
SLAGEN VAN EEN 
BEHANDELING’



G
emiddeld gaat er 40 procent van het voedsel in 
zieken huizen verloren, blijkt uit het onderzoek naar 
voedselverspilling in ziekenhuizen van Wageningen 

University & Research (WUR). Het gaat hier met name om 
groenten; donderdag en vrijdag komen de meeste maal tijden 
weer retour; en vooral na portioneren blijft er eten over (33 
procent). Ook is de voedselverspilling bij het traditionele 
voedingsconcept hoger dan bij het moderne concept.  

Roomservice 

Wanneer een ziekenhuis een modern voedingsconcept hanteert, 
verspilt ze bijna de helft minder voeding dan ziekenhuizen 
die met traditionele voedingsconcepten werken, blijkt ook uit 
het onderzoek. “Onder een modern concept verstaan we een 
voedingsconcept gebaseerd op huidige inzichten”, licht Joost 
Snels, onderzoeker bij de WUR, toe. Hij onderzocht samen met 
collega Han Soethoudt voedselverspilling in ziekenhuizen. “Dit 
zijn dus concepten waar de patiënt vlak voor het consumeren 
eten kan bestellen. Denk aan roomservice of maaltijden in 
een meals on wheels wagen. Daarentegen maakt de kok bij 
een traditioneel concept van te voren een inschatting van wat 

2

Een vuist tegen voedselverspilling 
Een vermindering van de voedselverspilling staat bij veel ziekenhuizen en 
zorginstellingen hoog op de agenda. Recent onderzoek van de Wageningen UR 
toonde aan dat Nederlandse ziekenhuizen hierop fiks kunnen besparen.  

MINDER VOEDSELVERSPILLING: 11 TIPS 

1   Breng de administratie op orde. 

2   Kleinere porties zijn voldoende. 

3   Koken is rekenen. 

4   Schaf standaard extra maaltijden bestellen af.  

5   Gebruik verspilde groenten. 

6   Breng het bestelmoment zo dicht mogelijk bij het consumptiemoment. 

7   Kook af en toe de koelkast leeg. 

8   Maak speciale doelgroepvoeding. 

9  Verwerk moderne inzichten in je concept.  

10   Dring waste terug en herinvesteer met de ruimte in het budget in een gezonde maaltijd. 

11  Communiceer met schakels in de voedselketen. 

Bron: Gastvrije Zorg 2 2017

Joost Snels

‘ DENK AAN CONCEPTEN WAAR DE PATIËNT VLAK VOOR HET 
CONSUMEREN ETEN KAN BESTELLEN’



en hoeveel mensen eten, maakt dit klaar en deelt het op vaste 
tijdstippen uit aan de patiënten.” 

Grootkeuken 

“Dat er minder voedselverspilling is bij moderne concepten 
heeft vooral te maken met de werkwijze”, gaat Snels verder. 
Waarom? Hier is het portioneren in de keuken afwezig, hebben 
patiënten meer keuze op het moment van eten en kunnen zij 
dicht op het eetmoment beslissen wat zij willen eten, verklaren 
de onderzoekers in het rapport. Snels noemt een voorbeeld: 
“Dan wordt er in een grootkeuken van het ziekenhuis 
gekookt, en kunnen patiënten tien minuten van te voren een 
portiegrootte naar keuze bestellen. Omdat zij dan precies 
aanvoelen hoeveel en waarin zij trek hebben, eten zij eerder 
de bestelde hoeveelheid op. Hierdoor vermijd je waste op het 
bord.” 

Besparen 

Maar, zie dit niet als botte besparing, vertelt hij. “Als je waste 
volledig wil uitsluiten, zou je geen eten moeten maken. Wat wij 
met dit onderzoek juist willen aantonen, is dat je kúnt besparen 
op voeding met voedselverspilling zodat er ruimte ontstaat om 
te investeren in lekkere, gezonde en patiëntgerichte voeding. Het 
ene versterkt het andere. Uiteindelijk draait het allemaal om een 
lekkere en gezonde maaltijd voor de patiënt. Daarom adviseren 
wij altijd om naast verspilling, ook patiëntentevredenheid en wat 
er daadwerkelijk gegeten wordt, te meten.” ' WERKWIJZE 

MODERN 
VOEDSELCONCEPT 
VERMINDERT 
WASTE' 



I
n 2011 gingen vier stichtingen op in de Arnhemse DrieGast-
huizenGroep (DGG) en werd er een nieuwe koers ingezet, ook 
qua gastvrijheid en maaltijdvoorziening. Daarvoor werden 

nieuwe mensen met een frisse blik aangetrokken, waaronder 
André Harinck als woonzorgmanager en Maikel Stolte als 
hospitalitymanager. Stolte: “De situatie was dat de bewoners 
in hun appartement aten en twee weken van tevoren moesten 
kiezen. Een collega-instelling leverde de maaltijden aan.” Er 
waren geregeld klachten over de maaltijd, vult Harinck aan. “En 
uit onderzoek onder (potentiële) bewoners kwam het belang van 
de ontmoeting naar voren. Daarom besloten we in te zetten op 
restaurants en hier snel werk van te maken.”   

Social media  

Ze hadden de overtuiging dat ze het runnen van een restau-
rant het beste konden uitbesteden, zegt Stolte: “Wij zijn prima 
dienstverleners, maar geen restaurateurs.” Dus gingen ze voor 
woonzorgcentrum Drie Gasthuizen van start met een aanbeste-
dingstraject. Ze plaatsten een oproep op Facebook en LinkedIn. 
Een van de mensen die reageerden was Jeroen Hermsen, een 
ondernemer die zijn sporen in de horeca verdiend heeft. Het 
klikte en beide partijen gingen in gesprek. Koninklijk Horeca 
Nederland maakte een business case om te bepalen of het res-
taurant in deze vorm rendabel kon zijn. Dat leverde groen licht 
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Het zorgrestaurant: kans of kostenpost? 
In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen in Arnhem zwaait sinds kort een 
horecaondernemer de scepter over de restauratieve voorzieningen. 
De zorginstelling heeft hier bewust voor gekozen, want “wij zijn prima 
dienstverleners, maar geen restaurateurs”. 

‘ WIJ ZIJN PRIMA 
DIENSTVERLENERS, 
MAAR GEEN 
RESTAURATEURS'

v.l.n.r.: Maikel Stolte, André Harinck en Jeroen Hermsen



op, ook vanuit de gemeente Arnhem, die een horecavergunning 
verleende.   

Carpaccio en tiramisu  

De gerechten die in het restaurant op het menu staan, gaan ook 
naar de bewoners op de appartementen, vertelt Hermsen. “Er 
staan elke dag twee voorgerechten, twee hoofdgerechten en één 
dessert op het menu. Voor de appartementen passen we soms 
wat aan, bijvoorbeeld als er iets gefrituurds bij zit. En er zijn 
altijd een paar vaste onderdelen, zoals puree en appelmoes.”  
Naast de menu’s is er een à la carte kaart, waar ook eigentijdse 
gerechten op staan. “Zoals een carpaccio, cajun kipfilet, vis uit 
de rookoven en tiramisu. Daar is zeker interesse voor, maar we 
moeten het wel in herkenbare taal op de kaart zetten, dat was 
een verzoek van de cliëntenraad. Dus als we een coq au vin ser-
veren zetten we erbij dat dit kip in rode wijn is. Veel bewoners 
willen best eens iets nieuws proberen, maar we dringen niets 
op. Eerst was het zes dagen vla en op zondag bavarois, nu bieden 
we naast de gewenste vla bijvoorbeeld ook een bol ijs met een 
compote van rood fruit.” 

Rendabel 

Of het concept rendabel is, kan Hermsen nu nog niet zeg-
gen: “Het gaat om de langetermijnvisie en daar is het plan op 
afgestemd. De commerciële omzet wordt wel belangrijk. Het is 
mijn eigen verantwoordelijkheid om het slim en efficiënt aan te 
pakken.”  

Bron: Zorginstellingen 3 2017

‘ WE MOETEN HET 
MENU WEL IN 
HERKENBARE 
TAAL OP DE 
KAART ZETTEN’
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T
ien jaar geleden liep het voedingsteam van het Ziekenhuis 
Gelderse Vallei tegen onderbelichte thema’s als ondervoe-
ding aan. Het ziekenhuis zocht contact met de Wagenin-

gen Universiteit voor een samenwerking. Dit resulteerde tien 
jaar geleden in de Alliantie Voeding in de Zorg. De alliantie 
geeft voeding een betere plek in de zorg en doet onderzoek naar 
voeding bij veelvoorkomende chronische ziektes. Gastvrije Zorg 
praat met voorzitter Tom van Loenhout. 

Welke ontwikkelingen zijn er omtrent voeding? 
“In het verleden werd voeding gezien als een soort sluitpost. 
Het eten komt thuis wel weer, was de gedachte. Dus werd de 
maaltijdvoorziening op een economische wijze vormgegeven. 
Hierdoor kreeg je allerlei systemen met halfgegaarde produc-
ten, ontkoppeld koken en diepvriesmaaltijden. Maar dit is niet 

om een maaltijd op z’n lekkerst te serveren. Wij willen mensen 
verleiden tot een betere keuze: energie- of eiwitverrijkte voeding 
of juist meer eten. Het probleem is namelijk niet dat mensen 
overvoed zijn. Er is eerder sprake van ondervoeding, omdat 
mensen nuchter komen of ziek zijn. Als we voeding in het 
ziekenhuis niet belangrijk vinden, vinden mensen dat thuis vast 
ook niet meer.” 

Effect van voeding op gezondheid 
“Wij zijn pas tevreden als er gezondheidswinst is”, stelt Tom van Loenhout, 
interventiecardioloog bij het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en voorzitter 
van de Alliantie Voeding in de Zorg. Dit jaar bestaat de alliantie tien jaar. Welke 
ontwikkelingen spelen er op het gebied van gezonde voeding in de zorg? 

‘ WIJ WILLEN 
MENSEN VERLEIDEN 
TOT EEN BETERE 
KEUZE: ENERGIE- OF 
EIWITVERRIJKTE 
VOEDING OF JUIST 
MEER ETEN’



Welke rol heeft voeding bij gezondheid en herstel? 
“Kort gezegd bewerkstelligt goede voeding soms lager 
medicijngebruik en verbetert veelal gezondheid, gewicht 
en vermindert daarmee risico’s voor chronische ziekten. 
Voeding neemt dus een cruciale rol in bij de gezondheid 
en kwaliteit van leven van mensen en het herstel van 
patiënten in het ziekenhuis. Er is een groot verschil tussen 
patiëntgroepen in hoe bewust men daarvan is. Over het 
algemeen groeit het bewustzijn wel en zijn er weinig mensen 
die niet nadenken over hun voeding.” 

Is er al data bekend dat voeding direct effect heeft op 
herstel? 
“Op dit moment kunnen we nog niet aantonen dat goede 
voeding direct effect heeft op minder complicaties tijdens 
het herstel. Bij trials zie je al wel dat betere eiwitinname 
leidt tot afname van zorgconsumptie. Maar het onderzoek 
hiernaar is zo’n lang en complex traject met zoveel 
veranderingen in de zorg die op effectiviteit sturen, dat je 
niet kunt zeggen waar het effect vandaan komt. Wel kunnen 
we aantonen dat als de eiwitinname wordt verhoogd, de 
conditie verbetert en er meer goede dagen - dagen zonder 
ziekte - zijn.”  

Wanneer kan de alliantie zeggen ‘wij hebben bereikt wat wij 
willen’? 
“Pas als we gezondheidswinst door voeding weten te 
bewerkstelligen, zijn wij tevreden. Dat betekent dus dat 
mensen langer en sterker leven, in een betere conditie 
zijn en minder beperkingen, belemmerende ziektes en 
complicaties hebben. Bij mensen waar goede voeding en een 
gezonde leefstijl al een prominente plek heeft in het leven, 
kan het zo’n zeven jaar aan gezondheidswinst geven.” 

Bron: Gastvrije Zorg 3 2017

‘ WE KUNNEN 
AANTONEN 
DAT ALS DE 
EIWITINNAME 
WORDT 
VERHOOGD, 
DE CONDITIE 
VERBETERT 
EN ER MEER 
GOEDE DAGEN - 
DAGEN ZONDER 
ZIEKTE - ZIJN’



E
r komt een nieuw concept voor eten & drinken in het MCL. Het 
ziekenhuis heeft in principe een goed concept met tevreden 
patiënten, maar moest toch iets verrassends doen, vertelt 

Hielkje Poiesz-Landman van het MCL. Uit intern onderzoek blijkt dat 
het aanbod en de presentatie van eten en drinken niet eigentijds is 
en onvoldoende aansluit bij de ligduur en ziektebeelden. Het nieuwe 
concept gaat ver en sluit aan bij de trends: vers, gezond, biologisch, 
duurzaam en verantwoord eten, veranderend eetgedrag, patiënten die 
steeds ouder worden, ondervoeding, meer flexibiliteit met aanbieden 
en de noodzaak van eiwit- en energieverrijkt eten in ziekenhuizen. 

Wat zijn de kernpunten van de nieuwe visie? 
“De nieuwe visie focust op het herstel van de patiënten. Dat spreekt 
de directie ook enorm aan; het past helemaal bij de ambitie die 
het MCL heeft: in 2020 bij de top van STZ-ziekenhuizen horen 
(Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen). We gaan 
van vraaggericht naar aanbodgericht, we bieden op zes eetmomenten 
kleinere, kleurrijke gerechtjes, een verrassend, verleidelijk 
assortiment, een korte menucyclus en ‘easy eating’: met een vork of 
lepel te eten. Nu zijn patiënten vaak nog afhankelijk van medewerkers 
die hun brood moeten smeren of verpakkingen openmaken. In het 
nieuwe concept hoeft dat niet. Je bent heel kwetsbaar als je in een 
ziekenhuisbed ligt en moet al veel overlaten aan de zorg. Het is super 
als we ze bij het eten en drinken wel eigen regie kunnen geven.” 

Hoe ziet het nieuwe concept er concreet uit? 
“Straks kiest men niet meer van te voren wat zij ’s avonds willen eten, 
maar direct aan het bed; dan zijn er twee of drie gerechtjes om uit te 
kiezen. Die komen waarschijnlijk niet op een menukaart te staan of 
in een digitaal systeem; degene die aan het bed komt, presenteert de 
gerechtjes. Want we willen mensen verrassen! Ook zijn we van plan 
om geen dienbladen meer te gebruiken. Wat dan wel? Misschien 
diposables, een bordje of een servetje. Dat is ook met het idee dat het 
zo weinig mogelijk ruimte inneemt op het nachtkastje.” 

Wat is de actuele stand van zaken? 
“Er komt enorm veel bij kijken. Het wordt een prachtig maaltijd-
concept met heel veel mogelijkheden, maar er zitten natuurlijk ook 
ingrijpende gevolgen voor de medewerkers van de centrale keuken 
aan vast, die we waar mogelijk gaan herplaatsen. En het heeft conse-
quenties voor de processen en activiteiten van de facilitaire teams op 
de verpleegafdelingen. De komende maanden zal het nieuwe concept 
in diverse werkgroepen verder uitgewerkt worden. In het voorjaar van 
2017 willen we op enkele afdelingen een pilot draaien.” 

Bron: Gastvrije Zorg 8 2016
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Maatwerk in maaltijden 
Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) staat aan de vooravond van een grote 
koerswijziging in de maaltijdvoorziening. Hielkje Poiesz-Landman, sectorhoofd 
zorgondersteuning van het facilitair bedrijf: “Patiënten veranderen en daar kun je je ogen 
niet voor sluiten. In het nieuwe concept bieden we kleine gerechtjes op zes momenten 
per dag. De focus ligt daarbij op snel herstel.”  

 Hielkje Poiesz-Landman

‘ WE BIEDEN 
OP ZES 
EETMOMENTEN 
KLEINERE, 
KLEURRIJKE 
GERECHTJES’ 



O
m deze doelstellingen te realiseren, werkt Wilgaer-
den  samen met haar huidige leverancier Distrivers. 
 Daarnaast is Distrivers een samenwerking aangegaan 

met Atlantis Handelshuis en stelt hiermee regionale producten 
en expertise beschikbaar. Naast een opleidingstraject met culi-
nair specialisten van Distrivers, leren de koks via de masterclass 
‘Duurzaam en Gezond aan Tafel’ van stichting Diverzio hoe ze de 
hoeveelheid voedselafval kunnen verminderen. 

Teler 

De koks koken zoveel mogelijk met de beschikbare (seizoens-)
groenten en producten. Dat levert voor de cliënten vers, 
smakelijk en gezond eten op. Ook wordt hierdoor het aantal 
vervoerskilometers sterk verminderd. Kok Gerard Dekker van 
locatie Het Noorderlandhuis in Hoogkarspel: “Ik ben blij dat ik 
meer met verse producten kan werken. Dat geeft meer smaak 
aan de maaltijden en het is gewoon leuk om te weten waar de 
ingrediënten vandaan komen. Er wordt veel over gesproken.” 

Savooiekool 

“Als ik vertel dat de savooiekool door Maarten Hart uit Andijk 
is geteeld, reageren de gasten zeer positief omdat zij deze teler 
kennen. Vervolgens komen de mooiste verhalen los”, voegt Mu-
nisamy Jayabalan, kok van de locatie Westerhof in Enkhuizen, 
toe. 

Bron: www.gastvrijezorg.nl
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Duurzame inkoop 
Woonzorggroep Wilgaerden stapt over op een nieuw voedingsconcept waarbij vers 
bereid eten en het gebruik van streekproducten voorop staat. Naast zoveel mogelijk vers 
en regionaal eten wil de woonzorggroep ook voedselverspilling met de helft reduceren. 

‘ ALS IK VERTEL 
DAT DE 
SAVOOIEKOOL 
DOOR MAARTEN 
HART UIT ANDIJK 
IS GETEELD, 
REAGEREN DE 
GASTEN ZEER 
POSITIEF OMDAT 
ZIJ DEZE TELER 
KENNEN’



De maaltijd is en blijft één van de 

belangrijkste pijlers als het gaat om 

welbevinden in de zorg. Een lekkere 

en gezonde maaltijd maakt hét 

verschil voor de bewoner/ patiënt. De 

ontwikkelingen staan hierbij niet stil. 

Daarom organiseert Gastvrije Zorg op 1 

juni Focus op de Zorgmaaltijd. Tijdens dit 

middagsymposium worden alle genoemde 

hot topics behandeld. Aan het einde van 

de middag bent u helemaal up to date. 

Bekijk www.focusopdezorgmaaltijd.nl.

Focus
 op de Zorgmaaltijd


