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Patiënten worden op maat 
bediend waardoor er weinig eten 
overblijft.  

ZUINIG KOKEN
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Ziekenhuizen gooien bijna de helft van het voedsel dat ze inkopen weg. Zonde, 
want met eenvoudige maatregelen is al veel vooruitgang te boeken. Maar 
je moet wel eerst je proces inzichtelijk maken, zo weten ze bij Ziekenhuis 
Gelderse Vallei, het Rijnland Ziekenhuis en UMC Utrecht. Zij schakelden 
Wageningen UR Food & Biobased Research in voor advies.

‘JE KUNT MET KLEINE 
STAPPEN GROTE 
BESPARINGEN 
REALISEREN’

Jaarlijks belandt in ziekenhuizen zo’n 2 mil-
joen kilogram aan voedsel in de vuilnisbak, 
ongeveer 40 procent van wat de facilitaire 
diensten hebben ingekocht. Op een totale 
geschatte landelijke voedselverspilling van 
8 à9 miljard kilogram per jaar is dat relatief 
weinig. Het gaat echter om een flinke smak 
geld: circa €6 tot €10 miljoen per jaar, een 
schatting gebaseerd op extrapolatie van 
onderzoek bij drie ziekenhuizen.

Portioneren
Vooral bij de prognose van het aantal maal-
tijden en het portioneren van de maaltijden 
gaat het mis. ‘Er wordt gemiddeld te veel 
eten opgeschept, zo blijkt uit onderzoek 
dat wij onlangs hebben gedaan’, zegt Joost 
Snels, senior projectmanager en exper-
tiseleider Supply Chain Management bij 
Wageningen UR Food & Biobased Research. 
‘In veel ziekenhuizen moeten patiënten een 
dag van tevoren aangeven wat ze willen eten 
en of dat een halve, een hele of anderhalve 
portie moet zijn. Dat is voor patiënten een 
lastige opgave. Die weten vaak niet hoe ze 
zich de dag na de operatie voelen.’

‘Met maaltijden bereiden op verzoek of 
patiënten aan het bed laten opscheppen is 
de voedselverspilling aanzienlijk terug te 
dringen’, zegt Snels. ‘Introductie van een 
nieuw voedingsconcept levert, met betrek-
king tot afvalreductie, al gauw een kosten-
besparing op van 30 procent. Dat percen-

tage kan na finetuning van de maatregelen 
verder omhoog.’ Snels schat dat zieken-
huizen €50.000 à €150.000 per jaar kunnen 
besparen afhankelijk van het type en de 
omvang van de zorginstelling, de huidige 
verspilling en de verbetermogelijkheden.

Lege borden
Angelique Honderdors, hoofd hoteldienst 
bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, weet 
hoeveel impact een nieuw voedingsconcept 
kan hebben. ‘Patiënten eten bij ons tegen-
woordig bijna altijd hun bord leeg.'

Ziekenhuis Gelderse Vallei introduceer-
de een half jaar geleden At your Request: een 
concept waarbij patiënten tussen zeven uur 
’s ochtends en zeven uur ’s avonds maaltij-
den kunnen bestellen van een uitgebreide 
menukaart. De maaltijden worden vers 

bereid in de ziekenhuiskeuken en geser-
veerd in een gezellige lounge of, als dit beter 
is voor de patiënt, op de kamer.

‘We hebben het concept geïntroduceerd 
omdat we inspelen op de nieuwste inzich-
ten op het gebied van voeding, voedselver-
zorging en dieetbehandeling. We verwach-
ten dat At your Request ondervoeding tegen 
gaat en bijdraagt aan een beter herstel van 
patiënten’, licht Honderdors toe. ‘Dat we 
met dit concept ook de voedselverspilling 
in ons ziekenhuis terugdringen, is mooi 
meegenomen.’

Ziekenhuis Gelderse Vallei komt met At 
your request al een heel eind richting zijn 
doelstelling om de voedselverspilling in 
het ziekenhuis voor 2015 terug te dringen: 
33 procent, bij een beoogde 40 procent 
reductie. ‘We maken maaltijden klaar op 
voorraad, zodat we altijd wat achter de hand 
hebben. We houden aan het eind van de 
dag echter altijd over. We gaan nu nog kri-
tischer nadenken over welke gerechten we 
grotendeels van tevoren koken en klaarzet-
ten, wat we geheel á la minute bereiden, en 
met welke bereidingstechnieken.’ 
 
Enthousiast
Het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp 
koos vorig jaar voor een ander voedingscon-
cept: Meals on Wheels, waarbij patiënten op 
de kamer hun maaltijd kiezen en opge-
schept krijgen. Het ziekenhuis besloot ook 

VERSPILLING VAN 
VOEDSEL TEGENGAAN 
DOOR PAKKET VAN 
MAATREGELEN 
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maaltijden niet meer zelf te bereiden, maar 
in te kopen bij een externe leverancier.
De maatregelen blijken succesvol. ‘Voor-
heen moesten mensen bij ons een dag van 
tevoren aangeven wat ze wilden eten. Toen 
verdween ruim 33 procent van het voedsel 
dat we aanboden in de kliko’, zegt Mariëlle 
van Zijp, Hoofd Afdelingskeukens bij het 
Rijnland Ziekenhuis. ‘Met het nieuwe voe-
dingsconcept is dat nog maar 19,5 procent.’ 
Het ziekenhuis wil in 2015 uitkomen op een 
percentage van 16 procent.

Patiënten zijn enthousiast. De maal-
tijden scoren in het maandelijkse klant-
tevredenheidsonderzoek gemiddeld een 
7,8. Vroeger was dat een 6,5. Uit een eerste 
effectmeting dit voorjaar blijkt dat patiën-
ten bij de avondmaaltijd gemiddeld  
570 gram eten; voorheen was dit 450 gram. 
‘Mensen vinden het fijn dat ze kunnen 
kiezen en dat iemand vraagt of ze veel of 
weinig aardappelen willen.'

Dieetproducten
Zowel Ziekenhuis Gelderse Vallei als het 
Rijnland Ziekenhuis gooien relatief veel 
dieetproducten weg, zoals ingrediënten 
voor glutenvrije maaltijden. ‘De verpak-
kingen die we binnenkrijgen, zijn vaak te 
groot voor de hoeveelheden die wij gebrui-
ken. Daardoor moeten we soms producten 
weggooien, omdat de tht verstreken is’, zegt 
Honderdors. ‘We inventariseren nu welke 
producten er in een week overblijven en op 
welke dagen en momenten van de dag. Op 
basis daarvan bepalen we per product of, 
en zo ja welke alternatieve verpakkingsvolu-
mes we voortaan gebruiken.’

‘In sommige gevallen kun je je afvra-
gen of een afwijkende maaltijd überhaupt 

noodzakelijk is’, vult Van Zijp aan. ‘Som-
mige patiënten eten geen varkensvlees en 
bestellen daarom voor de zekerheid een 
vegetarische maaltijd. De vleesvervanger 
op hun bord vertrouwen ze echter niet en 
laten ze staan’, vertelt ze. ‘We pakken dit 
probleem aan door mensen persoonlijk aan 
te spreken.’

Geen verbeteringen
In tegenstelling tot De Gelderse Vallei en 
het Rijnland Ziekenhuis kan het UMC 
Utrecht nog geen verbeteringen evalue-
ren. Het ziekenhuis heeft net de eerste 
uitkomsten van de nulmeting binnen. ‘De 
warme maaltijden voor patiënten, bereid 
via een systeem voor ontkoppeld koken, 
leveren met 38 procent de grootste bijdrage 
aan de voedselverspilling’, vertelt Leonie 
Braskamp, consultant Voeding bij het UMC 
Utrecht. ‘Vooral in de productie en bij het 
portioneren liggen verbetermogelijkheden.’ 
De broodbuffetwagen - met ontbijt en lunch 
voor patiënten - en de restaurants dragen 
voor 12 respectievelijk 5 procent bij aan de 
verspilling. Daarnaast verdwijnt er dagelijks 
96 liter koffie in de gootsteen.

Het UMC zet de komende jaren in op 
20 procent vermindering van voedselver-
spilling tot 2015. Braskamp: ‘Reductie van 
voedselverspilling is bij ons een van de drie 
pijlers voor een duurzame bedrijfsvoering, 
naast duurzaam inkopen en gezonde voe-
ding.’ Het UMC startte eind 2010 met een 
no waste dinner - een menu van producten 
die anders weggegooid zouden worden 
- voor alle medewerkers van het cluster 
voeding. ‘Daarna hebben we contact gelegd 
met Wageningen UR voor een nulmeting en 
aanbevelingen. Behalve voedselverspilling Meten om vast te stellen hoeveel waste er is.

Wageningen UR Food & Biobased research helpt  
ziekenhuizen bij het opzetten van een protocol voor  
het meten van voedselverspilling en bij de vertaling 
van onderzoeksgegevens naar praktische aanbevelin-
gen. Het meetprotocol wordt opgezet aan de hand van 
een aantal processtappen: maaltijdbereiding, porti-
onering, regenereren en eten. Het protocol beschrijft 
wanneer, waar, hoe lang en hoe je moet meten wat er 
aan voedsel wordt weggegooid. Meer weten? Neem 
contact op met Joost Snels, joost.snels@wur.nl of  
Mariëlle van Zijp, m.v.zijp@rijnland.nl

Tot 2015 moet in Nederland per hoofd van de bevolking tussen de 17 en  
31 kilogram minder voedsel verspild worden. Pas dan wordt de overheids-
doelstelling van 20 procent vermindering van voedselverspilling ten opzichte  
van 2009 gehaald, aldus onderzoekers van Food & Biobased Research in  
een midterm-rapportage over het project Monitor Voedselverspilling.  
Zij ontwikkelden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een 
instrument dat voedselverspilling systematisch, gedetailleerd en aan de hand 
van heldere definities in kaart brengt. De monitor biedt de overheid een  
leidraad om gericht maatregelen te nemen. De consument is de grootste  
verspiller in de keten. 
Meer weten? Download de Monitor Voedselverspilling op Rijksoverheid.nl

MEETPROTOCOLVOEDSELVERSPILLING IN NEDERLAND

Ook de koffie wordt op maat geser-
veerd. Met slagroom in dit geval.
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Registreren wat er verloren gaat zodat gericht maatregelen 
getroffen kunnen worden.

Bord keurig leeg gegeten. Er 
hoeft geen eten de kliko in.

Betrek het personeel bij het meetproces en maak iemand verantwoordelijk die bij de  
proefmeting en de opstart aanwezig is en controleer de tussentijdse metingen. Gegevens  
uit bestaande databases zijn handig, mits op hetzelfde detailniveau verkrijgbaar als die  
van de meting. Houd waar nodig de metingen/tellingen buiten het reguliere proces.
Volg een stappenplan: zet je processen op een rijtje. De verspilling kan op verschillende  
plekken in de organisatie plaatsvinden, maar loopt vooral via de ‘patiënten’ en via de  
‘keuken’. Doe een testmeting bij processen waarbij verspilling optreedt. Meet in de spoel-
keuken gedurende een week de hoeveelheden (kilogrammen) die retour komen van de 
afdelingen, houd in de keuken(s) een week lang bij wat er aan het einde van het ‘koken’ 
en het ‘portioneren’ overblijft en doe detailmetingen, bijvoorbeeld per processtap, maaltijd-
onderdeel, dagen van de week of afdeling. Vertaal het gewicht/volume naar inkoopwaarde. 

Bespreek samen met betrokkenen de uitkomsten van 
de meting, mogelijke oorzaken en verbeteringen. 
Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in de portie-
grootte, het moment waarop de patiënten eten en het 
moment van het bestellen van de maaltijd. 

VERSPILLING METEN 

VERBETERINGENlaten we ook ons energieverbruik in kaart 
brengen.'

Bespreekbaar maken
Braskamp is benieuwd naar de aanbeve-
lingen die in het eindrapport komen te 
staan: moet het ziekenhuis het proces van 
voedselbereiding en distributie optimali-
seren of de overstap maken naar een ander 
maaltijdconcept? ’Ik weet dat we, zoals 
veel andere ziekenhuizen, bij onze prog-
nose vaak aan de zekere kant zitten en dat 
werkt verspilling in de hand’, vertelt ze. ‘We 
maken op voorhand extra maaltijden klaar 
voor patiënten die zich na de mutatie aan-
melden, terwijl dit misschien helemaal niet 
nodig is. Ook weten we dat mensen voor 
vergaderingen liever te veel dan te weinig 
koffie bestellen.'

‘In ons personeelsrestaurant zetten we 
restjes al creatief in. Zo verwerken we brood 
tot croutons. Het zou mooi zijn als dit 
straks ook kan bij maaltijden voor patiën-
ten, binnen de bandbreedte van de HACCP-
richtlijnen’, zegt Braskamp.

Honderdors, Van Zijp en Braskamp zijn 
het er over eens dat vermindering van voed-
selverspilling begint met gevalideerde, goed 
onderbouwde metingen. ‘Je moet inzicht 
hebben in je proces voordat je gericht maat-
regelen kunt nemen. Bovendien heb je de 
informatie nodig om je resultaten te delen 
met de buitenwereld’, zegt Honderdors. 
‘Een rapport levert harde cijfers op en die 
bieden een goede basis voor investerings-
discussies’, vult Braskamp aan. Zij adviseert 
ziekenhuizen bij de metingen aan te haken 
bij een bestaande systematiek. ‘Dan kun je 
de prestaties vergelijken met die van andere 
ziekenhuizen.’

Gescheiden werelden
De introductie van een nieuw maaltijdcon-
cept levert flinke besparingen op. Met een 
betere interne communicatie is nog veel 
meer winst te boeken, benadrukt Snels. 
‘In veel ziekenhuizen leven de zorg- en de 
facilitaire afdelingen vaak in gescheiden 
werelden. De kok weet bijvoorbeeld niet 
hoeveel eten er in de spoelkeuken wordt 
weggegooid. En doordat de keuken pas net 
voor lunchtijd hoort hoeveel patiënten uit 
het ziekenhuis ontslagen worden, blijven er 
maaltijden over’, illustreert hij. ‘De zorg- en 
facilitaire afdelingen moeten samen om 
de tafel gaan zitten om over zulke zaken te 
praten. Dan kun je maatregelen verfijnen en 
nog effectiever maken.’

Voor het Rijnland Ziekenhuis is interne 
communicatie alvast een belangrijk 
aandachtspunt. ‘We lassen extra contact-
momenten tussen keuken en voedings-
assistenten in bij het vullen, ophalen en 
terugbrengen van de maaltijdwagens’, 
vertelt Van Zijp. ‘Ook hebben alle voedings-
assistenten een eigen mobiele telefoon. 
Daarmee kunnen ze tussentijds bijbestellen 
bij de keuken of maaltijden uitwisselen met 
andere voedingsassistenten.’

Braskamp ziet daarnaast ook moge-
lijkheden in de communicatie richting de 
patiënt: ‘Net als bij de bereiding kun-
nen we creatief zijn in het aanbieden van 
producten.’

Snels ziet dat ziekenhuizen en verzor-
gingshuizen zich steeds meer bewust wor-
den van voedselverspilling. ‘Vooral facilitair 
managers en medewerkers van de keuken 
zijn met het onderwerp bezig. Het zou mooi 
zijn als ook zorgafdelingen en directies 
meer over het thema gaan nadenken.’


