Extra aandacht voor uw voeding
tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

Bij opname heeft de verpleegkundige u een aantal vragen gesteld over uw
gewichtsverloop, eetlust en voedingsinname. Hieruit is gebleken dat er extra
aandacht wordt besteed aan uw voedingstoestand.

Onbedoeld afgevallen
Omdat u door uw ziekte onbedoeld bent afgevallen en mogelijk de afgelopen
periode minder hebt gegeten, bent u ondervoed of loopt u het risico om
ondervoed te raken. Momenteel is één op de drie patiënten in een ziekenhuis
ondervoed of loopt dit risico.
Ondervoeding door ziekte heeft meestal tot gevolg dat herstel minder snel gaat.
Ook is de reactie op de behandeling niet optimaal en daar moet zo snel mogelijk
iets aan gedaan worden.

Uw voeding
Het is erg belangrijk dat u voldoende eet. Het gaat er vooral om dat u genoeg
calorieën (= energie) en eiwit binnen krijgt. Vooral als u misselijk bent en weinig
eetlust hebt is genoeg eten erg moeilijk. Het is daarom belangrijk om, verdeeld
over de dag regelmatig kleine hoeveelheden te eten.

Tijdens opname
Gedurende de periode dat u in het ziekenhuis bent opgenomen krijgt u twee keer
per dag, in de middag en de avond, een extra tussendoortje aangeboden van de
voedingsassistent of verpleegkundige.
U heeft per dag dan in ieder geval vijf momenten waarop u iets moet eten. Bij de
keuze van de tussendoortjes hebben we rekening gehouden met de
samenstelling, smaak en variatie.
Elk tussendoortje bevat een ruime hoeveelheid calorieën en eiwitten.
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Het assortiment van de tussendoortjes tijdens uw verblijf in het ziekenhuis:
N.B. Speciaal voor mensen die tevens te maken hebben met diabetes mellitus
wordt in dit overzicht ook de koolhydraten vermeld.
Koud, vloeibaar en zoet
Chocolademelk (30 g Kh)
Vruchtenkwark (21 g Kh)
Duo pudding Mona (26 g Kh)
Nutridrink Compact (37 g Kh)
Campinavla (27 g Kh)
Koud en hartig
Kaasstick (0 g Kh)
Bifi Worstjes (0 g Kh)
Chips naturel (15 g Kh)
Huzarenslaatje (18 g Kh)
Wasa sandwich (14-18 g Kh)
Koud en zoet
Mini candybar (mars, twix, kitkat)(1-15 g Kh)
Amandel broodje (29 g Kh)
Cake (17 g Kh)
Bouwsteentje(gebakje) (25 g Kh)
Kinder Bueno (20 g Kh)
Bij vragen kunt u terecht bij de verpleegkundige van de zaal.
N.B. Indien u om een andere reden een dieet volgt, overleg dan met de
voedingsassistent of verpleegkundige over de keuzemogelijkheden voor u.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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