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Patiënteninformatie 

Voeding tijdens uw 

opname in Ziekenhuis 

Amstelland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tijdens uw opname wordt er gezorgd voor uw eten en 

drinken. In deze folder lichten we dit graag verder toe. 

Ontbijt en lunch 

Voor het ontbijt en de lunch komt de 

servicemedewerker langs met de broodbuffetwagen. U 

kunt op het moment zelf uw ontbijt en lunch, binnen 

uw eventuele dieet, samenstellen uit een breed 

assortiment. 

Avondmaaltijd 

Keuze uit twee 

Voor het diner kunt u kiezen uit twee complete warme 

maaltijden. Daarbij kiest u uit twee desserts. De 

servicemedewerker komt hiervoor in de loop van de 

dag bij u langs. De voeding wordt afgestemd op uw 

eventuele dieet en is afhankelijk van het seizoen. Als 

het om een bepaalde reden niet mogelijk is geweest 

een keuze te maken, dan wordt er ‘s avonds uiteraard 

ook gewoon een maaltijd voor u verzorgd op de 

afdeling. 

Met ontslag 

Als er een kans bestaat dat u dezelfde dag wordt 

ontslagen uit het ziekenhuis, hoeft u die dag geen 

keuze te maken voor de avondmaaltijd. Als u die 

avond nog in het ziekenhuis bent dan zorgen wij er 

voor dat u een warme maaltijd krijgt. De 

servicemedewerker zal op dat moment met u 

bespreken uit welke maaltijden u kunt kiezen. 

Koffie, thee en fruit 

De servicemedewerker komt gedurende de dag langs 



 
 

met koffie en thee. ‘s Ochtends kunt u door hen uw 

eigen fruit laten schillen of uitpersen. 

Dieet 

Als u een bepaald dieet volgt, breng dan de richtlijnen 

mee en bespreek deze met uw specialist en 

verpleegkundige. Zo nodig wordt een diëtist 

geraadpleegd. 

Kosjere voeding 

Op de joodse kamers wordt kosjere voeding 

geserveerd. Ook hier wordt gebruik gemaakt van de 

broodbuffetwagen, maar met een binnen het 

Jodendom passend assortiment. De medewerkers 

joodse zaken informeren u hierover.  

Eten en drinken meenemen 

In verband met de strikte hygiënewetgeving die voor 

de gezondheidszorg geldt, willen wij u verzoeken: 

 zo min mogelijk voedingsmiddelen met een 

beperkte houdbaarheid mee te (laten) nemen; 

 voedingsmiddelen die gekoeld bewaard moeten 

worden, binnen twee uur te consumeren (dit geldt 

zowel voor voedingsmiddelen van het ziekenhuis 

als van thuis meegenomen). 

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor meegebrachte 

voedingsmiddelen. 

Bezoek 

Als u bezoek krijgt van familie of vrienden, wordt er in 

principe niet voor hun eten en drinken gezorgd. Zij 



 
 

kunnen gebruik maken van de automaten en het 

winkeltje. 

Winkeltje 

Patiënten en bezoekers kunnen ook gebruik maken 

van de diensten van het winkeltje in de Centrale hal. 

Wij verzoeken u vriendelijk de gekochte etenswaren in 

de hal op te eten. Mocht u het mee willen nemen naar 

de afdeling zouden wij het op prijs stellen als u om 

wegwerpbordjes en -bestek vraagt. 

Automaten 

Er zijn in het ziekenhuis twee automaten waar 

broodjes, fruit, melkproducten, frisdranken, koeken en 

snoep tegen betaling verkrijgbaar zijn. Deze bevinden 

zich in gang B (blauwe route), bij de ingang van de 

Spoedpost, het Behandelcentrum/laboratorium en in 

de centrale hal. Op Kliniek Boven en Kliniek Beneden  

staan automaten in het dagverblijf waar u tegen 

betaling koffie en thee kunt kopen.  

 

 

 

Opmerkingen over deze folder 

Ontbreekt er informatie in deze folder of 

is iets onduidelijk beschreven, dan horen 

wij dat graag. U kunt uw opmerkingen 

doorgeven via voorlichting@zha.nl 

 


