
Reacties ziekenhuizen 
 
BovenIJ Ziekenhuis 

 
Klopt het verhaal van meneer Neckheim? Ja het verhaal klopt. Op de bandkaarten die de keuken 
gebruikt om het eten te portioneren staat als dieet ‘Vegetarisch’ met de opmerking 
‘veganistisch’. En als veganist heeft meneer Neckheim schol gekregen. Hieruit is gebleken dat er 
een fout in ons systeem zit, namelijk dat tussen alle vegetarische keuzes de schol onterecht als 
keuze staat vermeld. Wij hebben hier inmiddels maatregelen op genomen waardoor dit niet 
meer voor kan komen. 
  
Wat is de reactie van het BovenIJ ziekenhuis op de ervaring van meneer Neckheim? Wij 
betreuren het dat dit heeft kunnen gebeuren en erkennen onze fout daarin. Tot nu toe hadden 
wij veganistische voeding niet opgenomen als aparte keuze in het voedingsaanvraagsysteem. 
Tot nu toe werd bij een veganistische keuze de aanvraag gedaan via een vegetarische keuze 
waarbij in het opmerkingenveld een notitie werd gezet dat het een veganistische keuze betreft. 
De ervaring van de heer Neckheim maakt dat wij onze werkwijze hierop zullen aanpassen. 
  
Welke vegan opties zijn er voor patiënten die in het BovenIJ ziekenhuis verblijven? De vraag 
naar veganistische voeding in ons ziekenhuis is tot nu toe heel erg klein, maar op verzoek koken 
wij veganistisch. Dit is mogelijk omdat wij nog zelf koken. 
  
Is het volgens het BovenIJ ziekenhuis van belang om een volledig en gevarieerd veganistisch 
aanbod te hebben? Ja zeker. Dit onderschrijven wij van harte. 
  
Maakt het voor de beschikbaarheid van vegan maaltijden in het BovenIJ ziekenhuis uit of het 
om planbare of spoedzorg gaat? Nee, de beschikbaarheid is onafhankelijk van het type zorg. 
Is een volledig veganistisch dieet gezond voor patiënten? Veganisme is een eigen keuze van de 
patiënt. Als er voedselbeperkingen vanuit medisch oogpunt noodzakelijk zijn dan worden deze 
met de patient besproken door de medisch specialist, al of niet na advies van de dietiste. 
  
Is het wel mogelijk om halal of koosjere maaltijden te krijgen in het BovenIJ ziekenhuis? Ja, ook 
dat is mogelijk. 
  
In het nationaal preventie akkoord staat de doelstelling om in 2030 in Nederland in ieder 
ziekenhuis een gezond voedingsaanbod te hebben. Hoe ver is het BovenIJ ziekenhuis hiermee? 
De keuken van het BovenIJ ziekenhuis volgt de adviezen van het nationaal preventie akkoord. 
Wij zorgen voor gezonde voeding voor onze patiënten, bezoekers en personeel. Wij koken 
volgens de laatste adviezen van het Voedingscentrum. Wij gebruiken zo min mogelijk zout en 
ondervangen dit door meer kruiden te gebruiken. Ook gebruiken wij zo min mogelijk suiker en 
verzadigde vetten. 
  



Wordt er in dit traject in het BovenIJ ziekenhuis ook gekeken naar de mogelijkheden om hierbij 
ook voeding volgens levensovertuigingen mee te nemen, of beter rekening te houden met 
voedselallergieën? Wij respecteren alle levensovertuigingen en de daarmee samenhangende 
voeding. Vanzelfsprekend houden wij rekening met voedselallergieën.  Van alles wat wij 
bereiden zijn de allergenen bekend volgens ons receptuurbeheer. 
  
Als ziekenhuis proberen we onze zorg goed voor elkaar hebben. We betreuren het dat een van 
onze patiënten een dergelijke ervaring heeft gehad. Wij waarderen het dat hij dit kenbaar heeft 
gemaakt om zo onze zorg nog beter te maken. Wij hebben ook persoonlijk contact met hem 
hierover opgenomen, wat zowel door hemzelf als aan onze kant als zeer waardevol werd 
ervaren. Het BovenIJ ziekenhuis heeft als motto “Zorg goed voor elkaar”. Wij willen de zorg voor 
onze patiënten goed voor elkaar hebben. Persoonlijke ervaringen helpen ons de wijze waarop 
wij onze patiëntenzorg verlenen steeds verder te verbeteren. Ook deze ervaring levert daarvoor 
waardevolle input. 

 
 
Erasmus Ziekenhuis 
 
Het is jammer dat jullie redacteur niet de persoon aan de telefoon heeft gekregen die alles weet 
over ons voedingsconcept. Dat behelst namelijk juist een heel breed assortiment van 
maaltijden, toegesneden op verschillende diëten en leefstijlen: zoutarm, zoutloos, 
hypoallergeen, vloeibaar, gemalen, maar uiteraard ook vegetarisch en halal.  
Voor patiënten met een veganistische leefwijze kunnen wij maatwerk leveren en gezien het 
toenemen van de vraag naar veganistische maaltijden is al besloten om deze ook op te nemen 
in het assortiment. Rond 15 december hopen we die maaltijden op te kunnen nemen in het 
standaard menu. 
  
We zijn ons er nu van bewust dat patiënten hun keuze voor een bepaald ziekenhuis kunnen 
laten afhangen van de mogelijkheid tot veganistisch eten. We zullen kritisch naar onze interne 
communicatie kijken zodat medewerkers van de voedingsadministratie alle patiënten en 
potentiële patiënten nu en in de toekomst voorzien van de juiste informatie. 
 
Isala 
 
Is de uitleg van de medewerker een juiste weergave van het beleid van het ziekenhuis? Ja, voor 
een groot deel wel; het is altijd mogelijk om veganistisch te eten. Voor de broodmaaltijden is 
altijd alles op voorraad in de afdelingskeukens. Voor de warme maaltijden merken we dat er 
meer vraag naar is, en kunnen er altijd veganistische maaltijden besteld worden, die de 
volgende dag geleverd kunnen worden. Op sommige afdelingen komen vaker verzoeken voor 
veganistische maaltijden en die afdeling zorgt er voor dat er altijd een veganistische maaltijd op 
voorraad is. Voor de dagen daarna kunnen ze verschillende veganistische maaltijden bestellen.  
·         Waarom is het bij spoed niet direct mogelijk of moeilijker om een veganistische maaltijd te 
krijgen? We hebben geen eigen centrale keuken in Isala, alle afdelingskeukens doen dagelijks 
hun bestelling bij onze totaalleverancier. Als ze geen veganistische maaltijd op voorraad 



hebben, kan in overleg met de patiënt altijd een veganistische maaltijd na geleverd worden. Het 
hangt natuurlijk wel af, van het tijdstip van de spoedopname. En voor de dagen erna kunnen ze 
elke dag bestellen.  
·         Waarom is het mogelijk om veganistisch te eten in het Isala? In Isala vinden we het 
belangrijk dat we op alle verzoeken voor verschillende levensovertuigingen kunnen voldoen. 
Onze totaal leverancier kan alles leveren.  
·         Hoe zit het met andere voedingsverzoeken op basis van levensovertuiging zoals koosjere of 
halalmaaltijden? Zie boven.  
·         Geldt de reactie op de voorgaande vragen voor alle vestigingen van Isala? Of zitten er 
verschillen tussen de locaties? Ja, dit geldt voor alle locaties. 
  



Reinier Haga Orthopedisch Centrum 
 
Zowel in het LangeLand Ziekenhuis als in het Reinier Haga Orthopedisch Centrum zijn 
veganistische maaltijden rechtstreeks van de kaart beschikbaar.  
  
Het betreft de volgende maaltijden: 
  
Paddenstoelenragout met Tofu, Mexicaanse bonenmix en Basmatierijst 
(Rijst, champignon, flageolets, tuinerwten, tofu (bevat SOJA), bruine bonen, olijfolie, sjalot, 
gedroogde cepes (eekhoorntjesbrood), citroensap, tomatenpuree, knoflook, caramel, kruiden, 
specerijen) 
  
Kikkererwtenpuree met kidneybonen, geroosterde groente en quinoa 
(Kikkererwten, rode kidneybonen, rode paprika, ui, quinoa, venkel, rode ui, courgette, aubergine, 
rode linzen, groene paprika, gele paprika, rijst, tomaat, rode quinoa, raapolie, knoflook, 
limoensap, zout, gember, chili peper, kruiden, specerijen) 
  
Chinese roerbakschotel met tofu, broccoli en rijst 
(Rijst, broccoli, tofu (bevat SOJA), tomaat, witte kool, rode paprika, gele paprika, tomaat, 
tomatenpuree, ui, raapolie, olijfolie, knoflook, citroensap, chili peper, kruiden, specerijen) 
  
 
Medisch Centrum Leeuwarden 
 
MCL heeft sinds eind 2018 het voedingsconcept ‘Puur’ met zes maaltijden per dag. De 
maaltijdenzijn qua samenstelling en frequentie gericht op het herstelproces. Dat is in het belang 
van de patiënt. Het concept en de samenstelling van de maaltijdcomponenten is ontwikkeld in 
overleg met voedingsdeskundigen en diëtisten. De maaltijden worden geleverd door een 
externe cateraar.  
Er is ruim voldoende variatie en keuzemogelijkheden, waaronder vegetarisch. 
Als een patiënt vóór een geplande opname dieetwensen aangeeft proberen we daar zo veel 
mogelijk gehoor aan te geven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen medische diëten en 
‘wensdiëten’ vanuit levensovertuiging. In het geval van ‘wensdiëten’ (en als de patiënt dit bij 
ons kenbaar heeft gemaakt) gaan we samen met de patiënt kijken naar de mogelijkheden in ons 
assortiment.  
De volgende veganistische voedingscomponenten zijn beschikbaar: 
Alpro 
Alpro soja melk  
Alpro soja dessert  

 
Fruit 
Lactosevrij brood 
Jam 
Stroop 
Corn flakes  
Havermout bio 
Halvarine (bebo light) 

 



Losse componenten zetmeel en groente: 
Bloemkool 
Snijbonen 
Wortelen 
Sperziebonen 
Broccoli 
Rode kool 
Gekookte aardappelen 
Zilvervliesrijst 
Groenteschijf (veganistisch) 

 
Deze lijst is relatief beperkt, maar met de uiterst beperkte vraag van patiënten naar 
veganistische voeding in het MCL, menen we de veganistische patiënt toch een aanvaardbare 
keuze kunnen bieden.  
Het aantal veganistische patiënten in ons ziekenhuis is zeer klein, we krijgen één à twee keer 
per jaar een vraag naar veganistische maaltijden. (Op ca. 25.000 klinische opnamen en 23.000 
dagopnamen.) 
 Er zijn wel meer patiënten die vragen om halal of koosjere voeding. Ook bij die patiënten wordt 
overlegd wat we het beste kunnen bieden binnen ons assortiment. Een vegetarische maaltijd 
valt in de meeste gevallen binnen de betreffende voedingsvoorschriften. Onze ervaring is dat er 
bij deze groep patiënten velen zijn die er de voorkeur aan geven eigen bereide voeding mee te 
nemen van huis, om er zeker van te zijn dat het halal of koosjer is. 
We zijn ons bewust van maatschappelijke trends en ontwikkelingen op voedingsgebied, en 
streven er naar  voldoende aanbod kunnen aanbieden aan alle patiënten. Aan de andere kant 
rekenen wij op begrip dat wij als ziekenhuis niet doorlopend een zeer uitgebreid  assortiment 
kunnen bieden voor getalsmatig beperkte doelgroepen.  
 
Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar 
We hebben gekeken naar de vragen en zijn gekomen tot de volgende antwoorden: 
  
Klopt het dat patiënten, ongeacht of het om planbare zorg gaat of om spoed, altijd een 
veganistische maaltijd kunnen krijgen? Ja, dat klopt. 
  
Zijn er voor alle maaltijdmomenten meerdere veganistische opties of is de keuze beperkt 
en iedere dag hetzelfde?  
Binnen Noordwest hebben we een vast assortiment waar zeker 1 keuze voor een 
veganistische maaltijd in opgenomen is. Als een patiënt langer verblijft in het ziekenhuis 
kunnen we desgewenst buiten de kaart om een veganistische maaltijd bereiden.  
  
Hoe zit het met de voeding van patiënten met andere levensovertuigingen die 
bijvoorbeeld koosjer of halal willen eten?  
Deze verzoeken komen tot nu toe nauwelijks voor binnen Noordwest, daarom hebben 
we halal en koosjere maaltijden niet standaard in huis wegens mogelijke derving en 
daarmee voedselverspilling. Als er vanuit een patiënt van ons een specifieke vraag naar 
is, kunnen we maatwerk leveren qua maaltijden. Bij geplande zorg kunnen we deze 



maaltijden altijd leveren, mits dit van te voren doorgegeven is. Bij een ongeplande 
opname wordt dat lastiger.  
  
Gelden de antwoorden op de vragen ook voor alle vestigingen van de Noordwest 
Ziekenhuisgroep? Ja  
  
Admiraal de Ruyter ziekenhuis Goes 
 
Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes heeft geen schriftelijke reactie gegeven. Maar een 
woordvoerder bevestigd in een telefonisch interview de uitleg die de medewerker in het 
ziekenhuis gaf in onze steekproef. Het ziekenhuis heeft altijd veganistische maaltijden 
beschikbaar.  
 
 


