
Beterschap op het bord met gezonde voeding 
Een stage over de patiënttevredenheid en voedingsinname in het Deventer Ziekenhuis 

Binnen Deventer Ziekenhuis is in 2022 hard gewerkt aan een nieuw en verbeterd 
assortiment eten & drinken voor patiënten.  Zij doen dit in samenwerking met 
foodserviceorganisatie Albron. Onze gezamenlijke missie? Meer beterschap op het 
bord van de patiënt met gezonde en duurzame voeding.  
 
Een goede voedingsstatus is namelijk van essentieel belang (voor het herstel) van de 
patiënt. Door regelmatig te onderzoeken wat en hoeveel patiënten eten en drinken en 
hoe zij het voedingsaanbod en -service waarderen, wordt waardevolle informatie 
opgehaald die gebruikt kan worden om de dienstverlening verder te optimaliseren.  
 
De nulmeting is uitgevoerd in maart. Afgelopen september is de 1-meting uitgevoerd 
en komende september willen we graag de 2-meting uitvoeren. Hiervoor zoeken wij 
een enthousiaste, daadkrachtige student die in samenwerking met een 
onderzoekstagiair dit onderzoek van A-Z gaat uitvoeren.  
 
 
Jouw takenpakket: 

 Coördinatie en procesbegeleiding onderzoek  

 Het verzamelen van data over patiënttevredenheid en voedingsinname 

 Een bijdrage leveren aan het onderzoekrapport  

 Een bijdrage leveren aan de presentatie van de onderzoekresultaten  

 Het ontwikkelen van informatiemateriaal, instructies etc.   

 
Jouw profiel 

 Een 2e, 3e of 4e jaar student van een relevante Hbo-Facility Management of Hotelschool. 

 Je bent beschikbaar voor een periode van minimaal 20 weken, minimaal 4 dagen per 

week,  in de periode september 2023 tot februari 2024 

 Je bent woonachtig in de omgeving Deventer of bereid om 4 dagen per week naar 

Deventer Ziekenhuis te reizen  

 Je bent flexibel, daadkrachtig en hebt een hands-on mentaliteit  

 Je hebt affiniteit met de zorg en je bent gepassioneerd over eten en drinken  

 
Wat bieden we jou? 

 Een uitdagende en afwisselende stage met veel eigen verantwoordelijkheid 

 De kans om je te ontwikkelen binnen een organisatie netwerk (Deventer Ziekenhuis, 

Albron) 

 Een bruto stagevergoeding van € 412 per maand o.b.v. 36 uur per week 

 Een informele werksfeer met leuke collega’s  

 


