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Samen Veilig Eten
Deze kalender is bedoeld voor medewerkers, vrijwilligers, familieleden en alle
anderen die zich bezig houden met voedingsverzorging in een woonvorm.
De kalender is een handig geheugensteuntje bij het dagelijkse werk; iedere
week krijg je tips, instrumenten of informatie om voeding zo hygiënisch en
gemakkelijk mogelijk te bewaren en te serveren.
De kalender is ontwikkeld met het Voedingscentrum en een combinatie van
informatie uit de hygiënecode voor kleinschalige woonvormen, bruikbare
instrumenten en tips uit de praktijk van Amstelring.
Tip: print deze kalender uit en hang hem op in de keuken.
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week 1
3 praktische tips om je werk in de keuken te versimpelen
1. Bekijk je registraties: wat kun je schrappen?
De temperatuur van de koelkast of vriezer registreren, binnengekomen
producten stickeren of schoonmaakwerkzaamheden bijhouden: het mag, maar
het moet niet. Kijk wat je voor jouw organisatie écht nodig vindt.
2. Investeer in training
Het klinkt misschien als méér werk: training van je zorgmedewerkers,
vrijwilligers en naasten die met voedsel omgaan. Maar uiteindelijk is hygiënisch
werken heel vanzelfsprekend wanneer het helder is waarom het belangrijk is en
waar ‘gevaar op de loer’ ligt.
3. Regel je de jaarlijkse audit al intern?
Vanuit de Hygiënecode is er geen verplichting om de audit door een extern
bureau te laten doen. Intern is heel goed mogelijk. Dat is ook nog eens heel
leerzaam.
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week 2
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Lekkere Hollandse kost
voor in de wintermaanden
Pas je gerechten aan op de seizoenen.
De geur van vroeger helpt bij het
aantrekkelijk maken van het eten.
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week 3

Volg tijdens het handen wassen de
volgende stappen:
1 Maak je handen goed nat.
2 Neem wat vloeibare zeep uit een pompje.
3 Wrijf je handen lang genoeg over elkaar, zorg dat de boven- en
onderkant goed bedekt zijn met zeep.
4 Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in. Wrijf ook tussen de vingers.
5 Spoel de zeep zorgvuldig af.
6 Droog je handen goed af, vergeet hierbij niet de huid tussen
de vingers. Droog je handen bij voorkeur af met een papieren
wegwerphanddoek of anders een schone handdoek. Verschoon 		
de handdoek dagelijks.
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week 4

Kleine porties bij weinig eetlust
Heeft iemand minder eetlust? Schep dan niet teveel op het bord.
Iemand kan beter om iets extra’s vragen, dan dat een deel blijft liggen.
Dat demotiveert. Serveer de kleine portie op een groot bord, zodat het
voor het oog nog beter behapbaar lijkt.
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week 5

Doe de test met je team:

• Wat doe je als de houdbaarheidsdatum is verstreken?
• Weet je de houdbaarheid van producten na openen?
• Voor meer vragen en antwoorden, kijk eens naar de 			
audit checklist op www.voedingscentrum.nl/woonvormen
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week 6
Ontdooien van levensmiddelen
• Ontdooi producten onderin de koelkast.
• Leg bevroren vlees, vis en gevogelte altijd op een bord of in een 				
bakje om te voorkomen dat het in de koelkast of magnetron lekt.
• Haal vlees, vis of gevogelte de avond voor de bereiding al uit de 				
vriezer en zet het in de koelkast. Groente kan zo uit de vriezer
in de pan.
• Dek het geheel af, zodat het product ook zelf niet besmet kan raken.
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week 7

samen leren
Wil je zelf of samen met je team oefenen, ga dan aan de
slag met de tEam-Learning HACCP voor woonvormen.
Kijk dan op waardigheidentrots.nl
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week 8
Gebruik van de magnetron
Risico’s
Bij het gebruik van de magnetron kan het voorkomen dat het product niet
volledig verhit is. Dan kunnen bacteriën overleven, die een voedselinfectie
kunnen veroorzaken.
Wat doe je?
• Gebruik de magnetron niet als de enige ‘verhittingsstap’ voor producten 		
die sterk besmet kunnen zijn (zoals rauw vlees, vis of gevogelte).
• Kook vlees, vis of gevogelte even voor als dit volgens recept moet 				
worden bereid in de magnetron.
• Om koude stukjes te voorkomen, snijd je producten vooraf in kleine 			
stukjes of je schept of roert ze regelmatig om.
• Volg de instructies op de verpakking van de magnetronmaaltijden.
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week 9
Zien eten, doet eten
Het spreekwoord ‘zien eten, doet eten’
spreekt voor zich, maar gaat niet altijd op.
Andere mensen aan tafel hebben een invloed
op het eetgedrag. Heb oog en oor voor wat
er aan tafel gebeurt. Ga het liefst even bij de
bewoners aan tafel zitten.
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week 10
Bewaarwijzer
Wil je meer weten over het bewaren
van voedselwaren en producten?
Download dan de Bewaarwijzer bij
het Voedingscentrum.
Er is ook een online bewaarwijzer.
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week 11

mag dit?
Een zachtgekookt eitje, mag
dat nou wel of niet?
Bekijk het antwoord.

Ja, dat mag.
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week 12
Soms blijft er wel eens een restje over…
Risico’s
Restjes bewaren mag, maar de aanbeveling is om het zo min mogelijk te
doen. Tijdens het afkoelen van restjes kunnen bacteriën makkelijk groeien.
Deze bacteriën en mogelijk gevormde toxinen worden niet altijd onschadelijk
gemaakt door ze opnieuw te verhitten. Hierdoor kunnen mensen ziek
worden. Goed en snel afkoelen van restjes is dus belangrijk.
Wat doe je?
• Dek het restje tijdens het afkoelen niet af.
• Koel restjes snel af tot ze niet meer dampen. Zet ze dan onmiddellijk
(in ieder geval binnen één uur) afgedekt in de koelkast.
• Snel afkoelen kan door de pan in koud water te zetten (aan het water 			
eventueel ijsblokjes toevoegen) en af en toe te roeren.
• Bewaar restjes maximaal 2 dagen.
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week 13
Vaatdoekjes & theedoeken
• Spoel en wring het vaatdoekje na gebruik goed uit. Zorg ervoor dat 			
het droogt: laat het uithangen.
• Verschoon vaatdoekjes en theedoeken tenminste dagelijks én als ze 			
zichtbaar vuil zijn. Doe ze in de 60 °C was met een totaalwasmiddel.
• Gebruik het liefst papieren handdoekjes of een keukenrol om 					
de handen af te drogen. Als je een katoenen handdoek gebruikt, 				
verschoon die dan dagelijks voor het koken. Gebruik deze handdoek 			
alleen om de handen af te drogen na het handen wassen tijdens 				
keukenwerkzaamheden.
• Was katoenen handdoeken altijd in de 60°C was met een 						
totaalwasmiddel.
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week 14
Let op bij producten die bezorgd worden
• Als je de boodschappen laat bezorgen door een leverancier,
let dan op hoe de producten worden aangeleverd. Let daarbij
vooral op de temperatuur van bezorgde producten.
• 7 °C of lager voor gekoelde producten.
• -15 °C of lager voor diepgevroren producten.
• 60 °C of hoger voor warm aangeleverde producten.
• Controleer af en toe met een thermometer de temperatuur 		
van een product bij binnenkomst. Bespreek het met de
leverancier als de producten niet aan de norm voldoen. 			
Registratie is niet nodig, wel actie bij afwijkingen.
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week 15
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Frisse Hollandse kost
voor in de lente
m....

Gehaktballen en broccoli
Zorg voor bekende smaken van vroeger,
die goed aansluiten op de behoeftes van
de bewoners.
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week 16

Doe de test met je team
Vertel op welke manier je bij jouw werkzaamheden te maken
hebt met hygiënisch en voedselveilig handelen.
Waarom is dat belangrijk?
Voor meer vragen en antwoorden, kijk eens naar de audit
checklist op www.voedingscentrum.nl/woonvormen
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week 17
Geuren van bakken,
koken of opwarmen
De geur van eten is sterk verbonden aan
herinneringen. Vertrouwde etensluchtjes
kunnen de eetlust opwekken. Is het
mogelijk om ter plekke iets te bakken,
koken of op te warmen? Dan komen
etensgeuren vrij die de smaakbeleving
verhogen.
Maak bijvoorbeeld eens andere
pannenkoeken.
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week 18
Temperatuur van de koelkast
• Zorg voor een koelkastthermometer in de koelkast of een koelkast
met een display en controleer dagelijks de temperatuur.
• Voor het instellen van de temperatuur geldt: hoe hoger het getal op
de knop, des te lager de temperatuur.
• Als de koelkast voller staat, kost het meer tijd om alles op de juiste 		
temperatuur te brengen en te houden.
• Registratie van de temperatuur is niet nodig, wel actie bij 					
afwijkingen.
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week 19
Verrijk je kennis met de online training!
Familieleden hebben eten meegenomen, hoe ga je daar mee om?
• Doe de leerinterventie online op
www.voedingscentrum.nl/woonvormen
• Wat zou jij anders doen?
• Bespreek het binnen je team.
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week 20
Informatiekaart
veilig eten
Download via
www.voedingscentrum.nl/
woonvormen de informatiekaart:
5x veilig eten in woonvormen.
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week 21
Ontdooide producten
Risico’s
Bacteriën groeien niet in de vriezer, maar kunnen invriezen wel overleven.
Als producten of gerechten niet volledig zijn ontdooid, kunnen ze aan de
buitenkant al gaar zijn, terwijl ze in de kern onvoldoende zijn verhit. Dan
bestaat het risico dat bacteriën in het niet ontdooide gedeelte nog schadelijk
zijn.
Wat doe je?
Verhit rauwe producten of bereide gerechten na het ontdooien door
en door.
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week 22

Allergieën
(Voedsel)Allergieën op de afdeling?
• Inventariseer alle allergieën die er op de afdeling zijn.
Noteer deze op een zichtbare plek.
• Houd hier rekening mee bij het bereiden van de maaltijden.
• Wil je meer informatie? Kijk dan eens op www.voedingscentrum.nl/
professionals, ga naar ‘Ziekten en allergieën’
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week 23
Gebruik contrastkleuren
Naast proeven en ruiken, draagt het
uiterlijk van een maaltijd ook bij aan de
smaakbeleving. Bij het ouder worden gaat
meestal het gezichtsvermogen achteruit.
Verschillende kleuren op het bord doet
eten. Speel dus met contrastkleuren.
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week 24
Dilemma’s aan tafel
De vegetariër met dementie vraagt plots om een bal gehakt. Wat nu?
• Bespreek dit met de familie van de cliënt.
• Denk na over mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld een vegetarisch 		
alternatief.
• Kijk voor meer informatie eens naar deze handreiking op de 				
website van Actiz.
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week 25
Onderhoud van materialen
• Gardes, staafmixers, blikopeners en dergelijke zijn moeilijk schoon
te maken. Spoel ze daarom direct na gebruik even af of laat ze 		
voor de afwas in een heet sopje enige tijd weken. Laat ze na de
afwas ook goed drogen.
• Gebruik altijd houten of siliconen materialen voor in de pan.
Dit voorkomt beschadigingen aan de antiaanbaklaag.
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week 26

Vragen?
Heb je een vraag over voedselveiligheid?
Stel deze aan de HACCP-verantwoordelijke van je organisatie.
Naam verantwoordelijke:
Telefoonnummer:
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week 27

Tips voor gezelligheid!
Vraag eens naar de favoriete gerechten van de cliënten.
Deze kan je dan samen koken of bijvoorbeeld voor de
verjaardag bereiden.
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week 28
Frituren
• Gebruik een frituurpan die aan de binnenkant onbeschadigd is.
• Ververs regelmatig de frituurolie. Frituurolie dat al verbrandingsreacties 		
heeft ondergaan, wordt bij hernieuwde verhitting steeds slechter van
kwaliteit. Een richtsnoer is ongeveer 27 branduren.
• De beste temperatuur van frituurolie is 175 ºC.
Voor frites geldt: bak ze niet te bruin. Frituur ze tot ze goudgeel van kleur 		
zijn. Als een stukje brood dat je in de frituurolie gooit direct gaat bruisen en
bruin wordt, is de temperatuur van de frituurolie goed.
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week 29
De smaakbeleving intenser maken
De smaakwaarneming gaat met het ouder
worden achteruit. De (warme) maaltijd
wordt aantrekkelijker door toevoeging
van herkenbare smaakversterkers, zoals
peterselie, knoflook en bieslook. Of
specerijen, zoals nootmuskaat, kerriepoeder
of gemberpoeder. Houdt iemand van
pikant? Gebruik dan wat sambal.
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week 30
Koelkast schoonhouden
• Maak de koelkast eens per maand schoon met sop. Spoel hem na
met een in schoon water uitgeknepen doek en droog hem met
een schone, droge theedoek.
• Verwijder lekvocht, productresten, verpakkingsresten en ander
zichtbaar vuil direct als je het ziet. Reinig vervuilde plekken met
een werkdoekje en een reinigingsmiddel.
• Neem de hele koelkast met een schone werkdoek en een
reinigingsmiddel nat af. Maak ook het afvoerputje schoon. Als
er zich een ijslaag heeft gevormd om of in het vriesvak, dan kan
je deze ontdooien. Na het reinigen droog je de koelkast in zijn
geheel na met een schone theedoek.
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week 31
Tijd voor een zomerse BBQ
• Gaar dikke stukken vlees (zoals kippenpoten) voor, of koop deze
voorgegaard. Gebruik voor rauw vlees, gaar vlees en salades apart
bestek en aparte borden.
• Zet niet de hele etensvoorraad in één keer klaar. Vul deze zo nodig
aan. Dit voorkomt dat producten te lang bij te hoge temperatuur
staan.
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week 32
Een veilige BBQ
voor iedereen
• Markeer tangen en bestek met een
sticker, zodat je weet of ze voor rauwe of
bereide producten worden gebruikt.
• Spreek met familieleden af wat iedereen
meeneemt en bespreek mogelijke
risico’s. Doe de test op:
www.voedingscentrum.nl/woonvormen
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week 33
Bewaren buiten de koelkast
• Ga voor consumptie na of de houdbaarheidstermijn niet is verlopen.
• Nieuwe producten sla je achteraan op. Zo wordt het product dat je als
eerste hebt gekocht ook als eerste gebruikt.
• Op pinda- en maïsproducten, boekweit, noten, specerijen en granen
kunnen schimmels groeien: hierbij kunnen zich giftige stoffen
vormen. Bewaar deze producten daarom donker en droog.
• Bij schimmel in jam (of brood) moet je die helemaal weggooien.
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week 34
Let op bij een beschadigde verpakking
• Het product kan besmet raken met bacteriën als de
verpakking beschadigd is.
• Beschadigde groente en fruit bederven sneller.
• Er kan verpakkingsmateriaal in het product
terechtkomen.
• Bij gedeukte blikconserven is de kans aanwezig
dat de coating aan de binnenkant van het blik is
beschadigd. Hierdoor kunnen er schadelijke stoffen
in het product komen.
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week 35

Doe de test met je team
• Van welke producten moet je de temperatuur meten bij levering? Op
welke temperatuur moeten deze producten zijn?
• Hoe vaak moet je de temperatuur meten?
• Voor meer vragen en antwoorden, kijk eens naar de audit checklist op
www.voedingscentrum.nl/woonvormen.
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week 36
Bewaren in de vriezer
Risico’s
In bereide gerechten kunnen bacteriën en schimmels zitten die zich snel
kunnen vermeerderen. Deze micro-organismen kunnen bij plaatsing in
de vriezer niet verder groeien, maar ze overleven wel. Na of tijdens het
ontdooien kunnen ze weer vermeerderen.
Wat doe je?
Om snel in te vriezen moet je op de volgende punten letten:
• Plaats niet te veel producten tegelijk in de vriezer.
• Zorg ervoor dat de in te vriezen producten niet te groot en omvangrijk zijn.
• Plaats geen warme producten in de vriezer, maar laat ze eerst afkoelen.
• Bewaar zelf ingevroren producten niet langer dan drie maanden.
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week 37
Een overzichtelijke tafel
Een volledig gedekte tafel is voor de
ene persoon een plezier voor het oog.
Voor de andere bewoner kan het echter
een onoverzichtelijke geheel zijn. Hij
wordt afgeleid, raakt in de war en kan
de weg niet vinden. Dek de tafel daarom
overzichtelijk.
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week 38
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week 39
Aansluiten op de leefwereld
van vroeger
Vroeger kenden we groenten als courgette,
aubergine, peultjes, groene asperges, venkel,
broccoli en paprika niet in Nederland. Deze
werden pas in de jaren ‘70 geïntroduceerd.
Ouderen herkennen deze groenten minder snel
en waarderen deze misschien ook minder. De
groenten van vroeger sluiten beter aan, zoals
bloemkool, rode bieten en peultjes. Dat geldt
ook voor andere dingen: een tafellaken was
vroeger gebruikelijk, placemats waren dat niet.
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week 40
Zonder datum
• Bij sommige levensmiddelen is een houdbaarheidsdatum niet
verplicht, omdat ze minder bederfelijk zijn, zoals zout, azijn,
suiker, snoepgoed, sterk-alcoholische dranken en wijn. Maar
de houdbaarheidsdatum hoeft ook niet genoemd te worden
op bijvoorbeeld verse groenten. Je ziet vaak al dat de kwaliteit
achteruitgaat.
• Ook bij niet-voorverpakte producten (bijvoorbeeld vlees bij de slager
of dagvers brood) hoeft er geen THT- of TGT-datum op te staan.
Soms staat er wel een verpakkingsdatum op. Koop in dat geval
producten die verpakt zijn op de dag waarop je boodschappen doet.
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week 41
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week 42

Een omgeving die past
bij het individu
Een achtergrondmuziekje of een gezellig gesprek aan tafel is voor veel
mensen aanleiding om smakelijker te eten. Maar voor anderen zijn muziek,
een gesprek en geluiden juist storende of afleidende prikkels. Zij raken
geïrriteerd en zullen minder eten en drinken. Probeer de omgeving af te
stemmen op het individu.
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week 43
Winterse zoetigheden voor
bij de haard: Speculaas
Zelf bakken in de huiskamer zorgt voor
een heerlijke, huiselijke geur.
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week 44
Gekoelde of bevroren producten
• Koop gekoelde of bevroren producten bij het
boodschappen doen bij voorkeur als laatste.
• Breng gekoelde en bevroren producten zo snel
mogelijk naar huis en sla ze direct op in de koelkast of
vriezer.
• Het gebruik van koeltassen is een eenvoudige manier
om de temperatuurstijging te beperken.
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week 45
Handen wassen
Was je handen en doe je ringen en armbanden af voor het
bereiden van het eten.
Een belangrijke besmettingsbron voor voedsel is de mens zélf.
Op de huid vindt onder handsieraden ophoping van microorganismen plaats. Ook kan de mens micro-organismen van het
ene product op het andere overdragen. Daarom is persoonlijke
hygiëne en regelmatig handen wassen erg belangrijk.
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week 46
Handzaam en zelf eten
Zelfstandig de maaltijd kunnen nuttigen is voor elk mens
het prettigst. Als het vasthouden en gebruiken van bestek
lastig is, wees dan creatief. De stamppot of macaroni kan
met een lepel worden gegeten. De boterham met smeersel
kan dubbelgevouwen worden genuttigd. Soep en dessert
kunnen in een drinkbeker. Of zorg dat de bewoner het eten
met de hand kan pakken, zoals boontjes, aardappelpartjes
en stukjes hamburger. Het handzaam maken van de
maaltijd zorgt vaak voor verbeterde inname en meer
gevoel van eigenwaarde.
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week 47
Was je handen altijd na:
•
•
•
•
•
•
•

Het bezoeken van het toilet;
bewerken van rauw vlees, vis, gevogelte en vuile groenten;
contact met besmette oppervlakken en materialen;
neus snuiten, niezen, hoesten;
contact met (huis)dieren;
wisselen van werkzaamheden;
verzorgen van een zieke.
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week 48
Wil je altijd op de hoogte blijven over de code?
Meld je dan aan voor de Hygiënecode nieuwsbrief op
www.voedingscentrum.nl/hygienecode.
Deze verschijnt 2 keer per jaar. Hiermee blijf je op de hoogte van de
laatste inzichten en wijzigingen op het gebied van hygiëne.
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week 49
Kneden met je handen?
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week 50
Kennis vergroten over HACCP?
Speel samen met je team het spel ‘Wat zet
je op het spel’, om op een laagdrempelige
manier je kennis over voedselveiligheid te
vergroten. Deze is te bestellen via de website
www.voedingscentrum.nl/woonvormen.
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week 51
Meehelpen met de
bereiding en autonomie
Zelf bijdragen aan de maaltijdbereiding is voor
sommige mensen van grote meerwaarde. Zelf
een aardappel schillen (of alleen vasthouden, dat
kan ook), zelf opscheppen of de eigen boterham
smeren: het ritueel is herkenbaar en hoort bij
de maaltijd die vanzelfsprekend erop volgt.
Autonomie en rituelen rondom het eten dragen
bij aan enthousiasme rondom het eten.

53

week 52
Nieuwsbrief voor professionals
Het belangrijkste nieuws over voeding
ontvangen in je mailbox? Over zaken die
jou aangaan? Meld je dan aan voor de
maandelijkse nieuwsbrief voor professionals.
Meld je aan via www.voedingscentrum.nl/
professionals
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Vanuit Waardigheid & trots:
Noëlle Sant
Kelsey Benning
Elisabeth Sohl
Anton François

Vanuit het Voedingscentrum:
Lidy Veldhuis

Interessante websites:
www.voedingscentrum.nl/woonvormen
waardigheidentrots.nl/themas/veiligheid/voedselveiligheid-haccp/
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