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In het ziekenhuis krijgt u eten en drinken dat bijdraagt aan een voorspoedig herstel. Bij
de verstrekking van eten en drinken in ons ziekenhuis gelden strenge eisen en regels
rond hygiëne en voedselveiligheid. Deze eisen en regels liggen wettelijk vast en zijn er
om te voorkomen dat u als patiënt ziek wordt van het eten.
Mogelijk wordt u geadviseerd om anders te eten en drinken tijdens de
ziekenhuisopname dan u thuis gewend bent. Attendeer uw familie of bezoek hierop.
VEILIG EN HYGIËNISCH MEENEMEN VAN ETEN EN DRINKEN
Sommige etenswaren zijn bederfelijk en niet handig om mee te nemen. Risicovolle
produkten zijn: soep, vlees en vleeswaren, vis, rauwkost en zuivelproducten. Wij
adviseren daarom om zo min mogelijk bederfelijk eten en drinken van thuis mee te
laten brengen. Zo voorkomen we voedselinfecties.
Eten en drinken met een laag risico zijn: fruit, koek en cake.
OVERLEG MET DE VERPLEGING
In onderstaande gevallen vragen wij u te overleggen met de verpleegkundige indien u
eten of drinken van thuis mee laat brengen:
U gebruikt medicijnen
Overleg met de verpleegkundige over het meenemen van eten en drinken. Het kan
zijn dat uw medicatie hierop niet is afgestemd.
U heeft een dieet of slikstoornis
Dan geldt het advies wat door uw behandelaar is opgesteld. Het kan zijn dat u het
meegebrachte eten of drinken beter niet kan nuttigen.
Overleg daarom altijd met de verpleegkundige van uw afdeling .
U moet nuchter moet blijven.
In dat geval mag u niet eten en drinken. Houd hier rekening mee.
LAAT U TOCH ETEN VAN THUIS MEENEMEN?
DAN VRAGEN WE U OP HET VOLGENDE TE LETTEN:
THUIS
• Zorg dat de ‘tenminste houdbaar tot’ (THT) datum op de verpakte producten niet
verlopen is.
• Gekoelde producten dienen thuis in de koelkast bewaard te worden, voordat deze
naar het ziekenhuis worden meegenomen.
• Als u producten krijgt die niet gekoeld zijn en waarop geen datum staat, laat dan uw
naam, tijdstip en de datum op de producten zetten. Zorg ervoor dat u de producten
binnen 24 uur heeft opgegeten of opgedronken.
• Verpak onverpakte producten in plastic dozen met deksel of aluminiumfolie.

00

www.zrt.nl

ADVIEZEN VOOR VERVOER ONDERWEG
• Vervoer gekoelde producten in een koeltas.
• Vervoer ongekoelde producten die niet verpakt zijn in afgesloten dozen of
aluminiumfolie.
IN HET ZIEKENHUIS
• Gebruik gekoelde meegebrachte voeding direct na aankomst in het ziekenhuis, 		
uiterlijk binnen twee uur.
• Wilt u eten of drinken in het ziekenhuis bewaren, vraag dan op de afdeling of 			
er een koelkast voor patiënten aanwezig is. Indien er een koelkast aanwezig is kunt u het
verpakte product met uw naam, tijdstip en datum erop maximaal 24 uur in de
koelkast bewaren. Na 24 uur zijn wij genoodzaakt, vanwege onze hygiënevoorschriften, 		
het product weg te gooien.
• Verpakte, niet gekoelde producten, kunnen ongeopend bewaard blijven tot aan de 		
uiterste houdbaarheidsdatum (THT) op de verpakking.
WARME MAALTIJDEN
• Het meenemen van een warme maaltijd raden wij af. Het voedingsaanbod van het
ziekenhuis is afgestemd op diverse eetgewoonten, allergieën en diëten.
• Voor het opwarmen van een maaltijd in de magnetron, kunt u de verpleegkundige
van de afdeling vragen.
TOT SLOT
Ziekenhuis Rivierenland stelt zich niet aansprakelijk voor meegebrachte voeding door
familie en bezoekers. Heeft u naar aanleiding van deze folder vragen, dan kunt u zich wenden tot de verpleegkundige op uw afdeling.
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