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Onze voedingsassistenten, diëtisten en koks doen hun best u in het ziekenhuis lekker en genoeg 
te laten eten. Eiwitten zijn belangrijk bij ziekte en herstel. Daarom is het belangrijk dat u iedere 
dag de juiste hoeveelheid eiwitten eet. U krijgt tussendoortjes met veel eiwitten. Dit noemen  
we eiwitrijk. De voedingsassistent deelt twee tussendoortjes uit en een toetje.  
De tussendoortjes en toetjes zijn vaak in onze eigen keuken gemaakt en eiwitrijk. U kunt uit 
verschillende tussendoortjes kiezen. Wij zorgen ervoor dat er altijd iets bij is wat u lekker vindt.  

U kunt zelf uw ontbijt en lunch kiezen. Onze koks maken de avondmaaltijden vers in onze eigen 
keuken. Ze koken zo veel mogelijk met verse kruiden en ze gebruik zo min mogelijk zout.  
Het menu wisselt ieder seizoen. Op de dag dat u voor het eerst in het ziekenhuis ligt, krijgt u  
het dagmenu te eten. Op de dagen daarna kiest u zelf uw maaltijd. 

In deze brochure leest u alles over de eetmomenten in ons ziekenhuis. Ook leest u hoeveel 
eiwitten u per dag nodig heeft..  

Stel uw vragen aan de voedingsassistent.

Eet smakelijk!

Afdeling Voeding van Amsterdam UMC, locatie VUmc

Lekker, veel keuze en  
veel eiwitten  
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Elke dag voldoende eiwitten
Ziek zijn vraagt veel van uw lichaam. Het is belangrijk dat u elke dag voldoende eiwitten eet. 
Eiwitten zorgen ervoor dat uw spieren zo sterk mogelijk blijven. Uw lichaam kan geen eiwitten 
bewaren. Eet daarom elke dag voldoende eiwitten. Als u in het ziekenhuis ligt én als u thuis 
herstelt. 

Zes eetmomenten per dag
Met drie maaltijden (ontbijt, lunch en avondmaaltijd) krijgen de meeste patiënten niet voldoende 
eiwitten binnen. Daarom zijn tussendoortjes nodig. Drie keer per dag komt de voedingsassistent 
langs met koffie, thee en andere drankjes. De voedingsassistent deelt daarbij een tussendoortje 
of een toetje uit. Er zijn dus zes eetmomenten per dag:

1.  Tussen 7:00 en 9:00 uur komt de voedingsassistent met 
de broodserveerwagen op uw kamer. Er is keuze uit veel 
verschillende producten. U kunt zelf uw ontbijt kiezen.  
De voedingsassistent kan u helpen bij het kiezen;

2.  Tussen 10:00 en 11:30 uur krijgt u een tussendoortje. Dit is 
meestal zoet;

3.  Tussen 11:30 en 13:30 uur komt de voedingsassistent met 
de broodserveerwagen voor de lunch;

4.  Tussen 14:00 en 16:00 uur krijgt u weer een tussendoortje. 
U kunt kiezen tussen hartig en zoet;

5. Tussen 17:00 en 19:00 uur brengt de voedingsassistent de warme maaltijd; 
6. Tussen 19:30 en 21:00 uur krijgt u een toetje.

Wat wilt u eten?
De voedingsassistent komt 
tussen 8:00 en 11:30 uur 
langs met een formulier.  
Op dat formulier kunt u  
aankruisen wat u die avond 
wilt eten.

Eten en drinken bewaren
In de patiëntkoelkast kunt 
u eten en drinken bewaren 
dat uw bezoek heeft mee
genomen. De houdbaarheid 
van eten en drinken in de 
koelkast is belangrijk. Daarom 
zijn er regels voor het gebruik 
van de koelkast. De regels 
staan op de koelkast zelf.
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Vera
Voedingsassistent

Heeft u een dieet 

of allergie? 

Wilt u halal of 

koosjer eten?

Laat het mij weten.

Bent u vegetariër 

of veganist? 
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Hoeveel eiwitten heeft u nodig? 
Hoeveel eiwitten u per dag nodig heeft, hangt af van uw lichaamsgewicht en van uw gezondheid. 
Een gezonde volwassene heeft per dag 0,8 gram eiwitten per kilogram lichaamsgewicht nodig. 
In het ziekenhuis én als u thuis herstelt, heeft u elke dag minimaal 1,2 gram eiwitten per kilogram 
lichaamsgewicht nodig. Meer is ook goed. Hierop zijn een paar uitzonderingen, zoals als de 
nieren niet goed werken, of bij ernstig over of ondergewicht. De diëtist vertelt dan hoeveel gram 
eiwitten u per dag nodig heeft. 

U telt zelf de sterren  
In de tabel hieronder kunt u zien hoeveel gram eiwitten u elke dag minimaal nodig heeft.  
De hoeveelheid eiwitten wordt met sterren (★) geteld. Dit maakt het makkelijker om de eiwitten 
bij elkaar op te tellen. Op het losse invulschema kunt u bijhouden hoeveel sterren u per dag eet 
en drinkt.   

Lichaamsgewicht  
(in kilogram) 

Aantal gram eiwitten  
per dag 

Aantal sterren 
per dag 

50 – 60 75 15 ★

60 – 70 85 17 ★

70 – 80 100 20 ★

80 – 90 110 22 ★

90 – 100 120 24 ★

100 of meer 120 of meer 25 ★

5 gram  eiwitten = 
1 ★

Vera
Voedingsassistent

En iemand die 89 kilogram weegt, 

heeft per dag 110 gram eiwitten 

nodig. Dat zijn 22 sterren.

Iemand die 75 kilogram weegt, 

heeft per dag 100 gram eiwitten 

nodig. Dat zijn 20 sterren.
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Vera
Voedingsassistent

Hoe komt u aan het aantal sterren dat u elke dag nodig heeft? 
1.  Eet tijdens het ontbijt, de lunch en de avondmaaltijd minimaal 5 sterren. Dat is het beste voor 

uw spieren; 
2.  De voedingsassistent deelt twee keer per dag een tussendoortje uit en één keer per dag een 

toetje. Deze zijn per stuk 1 of 2 sterren. Eet elke dag twee tussendoortjes en een toetje; 
3.  U kunt de voedingsassistent een andere hartige of zoete snack vragen, zoals een zakje pinda’s of 

een koek. De voedingsassistent weet hoeveel sterren de snacks zijn;
4.  Eet vóór het slapen gaan nog minimaal 1 ster. Uw lichaam  

gebruikt deze eiwitten om ’s nachts uw spieren op te  
bouwen. Het is dus goed om een tussendoortje of snack  
te bewaren voor later op de avond.

  

Waarin zitten veel eiwitten? 
Vis, vlees, zuivel (bijvoorbeeld kaas, melk, 
yoghurt of kwark), ei, noten, peulvruchten en 
vleesvervangers (bijvoorbeeld quorn of tofu) 
hebben veel eiwitten. Deze producten zijn 
daarom een goede keuze.    

Ik kan u helpen om de 

producten te kiezen waar 

veel eiwitten in zitten.

TIP
U krijgt meer eiwitten  
binnen als u bijvoorbeeld uw 
boterham eet met een extra 
plak kaas. Of als u muesli in 
uw yoghurt doet. 

💡
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Vera
Voedingsassistent

24 uur per dag kunt vragen  

om iets te eten of te drinken! 

U kunt dat aan mij vragen. 

Als ik er niet ben, vraag het  

dan aan de verpleegkundige.

Hoe weet u hoeveel sterren u eet en drinkt?
De voedingsassistent kan u vertellen hoeveel sterren een bepaald product is. Ook kan de 
voedingsassistent u helpen met het uitrekenen van het aantal sterren per eetmoment. 

Een aantal voorbeelden:

Ontbijt  

 

1 bakje yoghurt met muesli  1 bakje yoghurt 

2★ 1★

Lunch

  

1 boterham met hartig beleg 1 boterham met zoet beleg

2★ 1★

Drinken  

   

  1 glas melk  1 glas sap

1★ 0★

Avondmaaltijd

  

 Heel bord Half bord Kwart bord

6★ 3★ 2★
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Over Zorg op het Bord
Zorg op het Bord is het voedingsprogramma van Amsterdam UMC. Onze missie is om met eten en drinken het 
welzijn van onze patiënten te verbeteren. De patiënt bepaalt wat, waar, wanneer, hoeveel en met wie hij/zij eet. 
Meer informatie over programma Zorg op het Bord, locatie VUmc vindt u op zorgophetbord.nl.  


