Afdeling

Diëtetiek
De diëtist is een specialist op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte.
Goede voeding is belangrijk en dat geldt zeker bij een periode van ziek zijn. De juiste voeding kan bijdragen tot een sneller herstel en
een optimale reactie op de behandeling. Daarom is goede voeding een onmisbaar onderdeel van de totale behandeling. De diëtisten
begeleiden patiënten die een dieetadvies nodig hebben op verwijzing van de specialist.
Alle diëtisten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn kwaliteitsgeregistreerd.
Dit betekent dat de diëtist (een paramedicus) voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele
Gezondheidszorg). Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde
paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Wat kan de diëtist voor u betekenen?
De diëtist is de specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. De diëtist:
stelt samen met u het behandelplan op, en houdt daarbij rekening met uw persoonlijke en medische situatie;
gaat samen met u na of uw voedingsgewoonten aangepast moeten worden;
geeft u inzicht in uw eetgewoonten en de omstandigheden die hierop van invloed zijn;
berekent of uw voeding voldoende voedingsstoffen bevat;
leert u om te gaan met een dieet;
geeft u praktische adviezen voor bijzondere gelegenheden, zoals etentjes, feesten en vakantie.

Wat doet de afdeling diëtetiek nog meer?
Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor verschillende patiëntencategorieën.
Heeft een functie als kenniscentrum voor o.a. huisartsen en andere ziekenhuizen.
Draagt bij aan het opleiden van stagiaires van de opleiding Voeding en Diëtetiek.
De afdeling is innovatief op het gebied van transmurale samenwerking.

(073) 553 20 19
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Praktische tips
Naar het ziekenhuis in Coronatijd
Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak, onderzoek of operatie? Lees dan op de pagina 'Naar het ziekenhuis in
Coronatijd (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/naar-het-ziekenhuis-tijdens-de-corona-crisis)' informatie die belangrijk is voor uw
bezoek.

Bent u doorverwezen naar een diëtist?

Wanneer een specialist van het Jeroen Bosch Ziekenhuis u doorverwijst naar een diëtist
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/bent-u-doorverwezen-naar-een-dietist), kunt u niet altijd bij een diëtist in het ziekenhuis
terecht.

Uw afspraak in het ziekenhuis
Hoe bereidt u zich voor op uw afspraak in het ziekenhuis? Lees voor uw eerste afspraak op onze website alles over het voorbereiden
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/uw-polikliniekbezoek) van een afspraak in het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie
Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee) over wat u moet
meenemen.

Opleidingsziekenhuis
In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms
meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak). Deze zorgverlener werkt altijd onder
supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering
Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt.
Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kosten-en-zorgverzekering).

MijnJBZ
Via de beveiligde website MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens
inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen
Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Uw rechten en plichten als patiënt
Als patiënt heeft u een aantal wettelijke rechten en ook een aantal wettelijke plichten. Hier vindt u een overzicht
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/regels-en-rechten).

Blended Diet receptenbundel voor ouders met kinderen die
voeding via een sonde krijgen
Voor kinderen die industriële sondevoeding niet goed kunnen verdragen is Blended Diet een alternatief. Bij Blended Diet maken
we gebruik van een zeer fijn gepureerde maaltijd van gewone voedingsmiddelen, die zó vloeibaar is dat deze via een sonde kan

worden toegediend. Het samenstellen van geschikte recepten is intensief en vraagt de nodige tijd. De afdeling Diëtetiek van het Jeroen
Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft daarom een receptenbundel ontwikkeld.
Receptenbundel Blended Diet
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sites/default/files/documents/2020-12/DIE-010%2520Blended%2520diet%2520receptenbundel.
pdf)

Betrokken afdelingen
Algemene Interne Geneeskunde en Endocrinologie
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/algemene-interne-geneeskunde-en-endocrinologie)
Cardiologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/cardiologie)
Chirurgie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/chirurgie)
Chirurgie bij kanker (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/chirurgie-bij-kanker)
Dialysecentrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/dialysecentrum)
GE-chirurgie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/ge-chirurgie)
Geriatrie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/geriatrie)
Gynaecologie en Verloskunde (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/gynaecologie-en-verloskunde)
Intensive Care (IC) (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/intensive-care-ic)
Kindergeneeskunde (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/kindergeneeskunde)
Centrum Gezonde Leefstijl voor kinderen
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/centrum-gezonde-leefstijl-voor-kinderen)
Longgeneeskunde (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/longgeneeskunde)
Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/maag-darm-en-leverziekten-mdl)
Nefrologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/nefrologie)
Oncologisch Centrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/oncologisch-centrum)
Orthopedie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/orthopedie)
PreOperatieve Screening (POS/Intake)
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/preoperatieve-screening-posintake)
Revalidatiegeneeskunde (Tolbrug) (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/tolbrug-revalidatiegeneeskunde)
Urologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/urologie)

Meer informatie
Voedingsdagboek (https://www.jbz.nl/patienteninformatie/die-026)
In het voedingsdagboek kunt u opschrijven wat u, of uw kind, dagelijks eet en drinkt.
Voedingscentrum (https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx)
Alles over gezond, duurzaam en veilig eten
Receptenbundel Blended Diet
(https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sites/default/files/documents/2020-12/DIE-010%20Blended%20diet%20r

eceptenbundel.pdf)
Receptenbundel voor ouders van kinderen die voeding via een sonde krijgen.
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