
VOEDING BIJ EEN EETSTOORNIS 
tijdens de ziekenhuisopname 

Afdeling Diëtetiek
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Je bent opgenomen in het ziekenhuis vanwege een eetstoornis. We willen je 
graag helpen met het verbeteren van jouw lichamelijke conditie. Hieronder 
kun je lezen welke afspraken we hebben voor voeding en beweging. Lees deze 
folder goed door.

VOEDING
• De diëtist spreekt de voeding met je af. 
• We breiden je voeding langzaam uit tot wat je lichaam nodig heeft.
• De maaltijden worden klaargemaakt in de afdelingskeuken door een voe-

dingsassistent of een verpleegkundige. 
• Je eet de maaltijd op jouw kamer. Een verpleegkundige of een pedagogisch 

medewerker is hierbij aanwezig. Tijdens het eten mag de radio aan. De tele-
visie mag niet aan. 

• Je kunt eventueel een persoonlijke placemat of poster maken waar je tij-
dens een maaltijd over kunt kletsen. 

• Een maaltijd duurt maximaal 30 minuten. Een tussendoortje duurt maxi-
maal 15 minuten.

• Als de maaltijd na 30 minuten niet helemaal op is, dan wordt de maaltijd 
aangevuld met drinkvoeding. De diëtist gebruikt hiervoor een schema. 

• Als de drinkvoeding niet helemaal op is, dan wordt de voeding aangevuld 
met sondevoeding. De diëtist gebruikt hiervoor een schema. 

• Alle maaltijden worden verzorgd door het ziekenhuis. Jij of je bezoek kun-
nen dus geen eten van thuis meenemen. Tussendoortjes volgens schema 
mogen wel van thuis worden meegenomen.

BEWEGING
• Tijdens de opname heb je bedrust. Je mag eventueel met je bed naar de 

speelkamer.
• Voor het eten ga je naar de wc. Na een maaltijd mag je gedurende 1 uur 

niet naar de wc.
• Je mag maximaal 5 minuten douchen.
• Tussen 14.00 uur ’s middags en 20.00 uur ’s avonds kun je bezoek ontvan-

gen, tenzij anders wordt afgesproken. Jouw ouders kunnen de hele dag 
komen.

• In het dagprogramma kunnen ook andere activiteiten worden opgenomen.
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VRAGEN
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust.  
De diëtisten van de afdeling Diëtetiek geven je graag meer informatie. 

AFDELING DIËTETIEK 
 0344-674285 of mail 
 diëtist@zrt.nl



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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