
KINDERMENU 
EDJE EN BABETJE

Speciaal voor onze jonge patiënten hebben 

we een bijzondere menukaart ontwikkeld. 

Folders


Filmpjes 


Website met onder andere een speciaal woordenboek


Kindertekenaar


Astma avond


Cliniclowns 


Regenboogboom 


VERRASSING 
VAN DE CHEF

Maak hier je eigen aantekeningen. 

Je bent immers zelf de chef, jij bepaalt welke 

gerechten voor jou van toepassing zijn! Succes! 

Maak er een mooie mix van!


Uiteraard is het toegestaan je eigen gerechten 
toe te voegen. We houden van nieuwe kost, dus 

wil je deze wel met ons delen?

Mail naar: wijzijn@zgt.nl 


MENUKAART
C h e z  z g t

P A T I Ë N T P A R T I C I P A T I E


Deze menukaart is met zorg samengesteld.
Bij ZGT valt er wat te kiezen! Elke patiënt is 

anders en het menu wat ZGT aanbiedt wordt 
hierop aangepast. 


We hebben een menukaart opgesteld met 

een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht, 
een kindermenu en bijgerechten om 

patiëntparticipatie meer vorm te kunnen geven. 


Zit er niets naar jouw smaak bij? 

Neem dan contact met ons op, graag kijken 
wij samen naar een passend aanbod.

Mail naar: wijzijn@zgt.nl 
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Gerechten die ervoor zorgen dat je net dat beetje extra 

informatie ontvangt, uitgevoerd door eigen medewerkers 

die eens een kijkje nemen in hun eigen of juist een 

andere keuken. Of het extraatje voor de patiënt waarin 

wij de patiënt of patiënten elkaar informeren.

Luisteren in de wachtkamerMystery visitHartfalen 

caféKookworkshop “(weer) genieten van lekker eten” 

voor slokdarmkanker patiëntenKookboek “(weer) 

genieten van lekker eten”Informatieavonden voor 

patiëntenOuderINZiGTcafé

HOOFDGERECHT
De daadwerkelijke instrumenten waar jij en je patiënt gebruik 

van maken op het moment dat hij/zij bij ZGT onder 

behandeling is. Zo hebben we verschillende gerechten die 

je in kunt zetten om bijvoorbeeld het gesprek met de patiënt 

aan te gaan of maak een combinatie van twee gerechten 

waardoor je het optimale van beide gerechten gebruikt. 

3 goede vragen 


Folders 


Keuzehulp 


Rooming in 


VIT team 


Welkom bij ZGT (gesprek met patiënt) 


Ontslaggesprek patiënt 


Lunchgroepen 


Dagboek IC 


NAGERECHT
Gerechten die je kunt gebruiken om het 

hoofdgerecht af te sluiten. Denk daarbij 

aan een (digitale) evaluatie maar ook een 

epicrise bespreking. Bij deze gerechten 

wordt lering getrokken uit de feedback en 

bieden de mogelijkheid om verbeteringen 

aan te brengen in de zorg. 

(Digitale) Enquête 


Spiegelgesprek 


Vertel het ons 


PREMS/PROMS 


Patiënt bespreking 


Epicrise bespreking 


Moreel beraad 


Zorgkaart NL 


Klachtenbemiddeling 


BIJGERECHTEN

VOORGERECHT
Onderdelen die je kunt inzetten voor 

patiëntparticipatie. Denk hierbij aan de 

cliëntenraad en de moederraad die meedenken 

maar ook basiszaken, zoals zorginkoop en het 

aanbod van opleidingen binnen ZGT. 

Wetenschappelijk onderzoek


Cliëntenraad


Moederraad 


Simulatie drills 


Leerplein (aanbod opleidingen) 


Reis van de patiënt  


Introductieworkshop gastvrijheid 


Patiëntenportaal 



