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Aanpassingen van keuken
Wanneer een groep een aanpassing wil laten 
uitvoeren in bijvoorbeeld de keuken, kan 
dit besproken worden in het bouwkundig 
spreekuur. Kijk op intranet onder Facilitair 
Bedrijf, Huisvesting, voor de tijden en locaties.

In het bouwkundig spreekuur wordt samen 
met de aanvrager en de regiomanager overlegd 
of de gewenste aanpassing uitgevoerd kan 
worden en welke voorwaarden eventueel van 
toepassing zijn. Bij grote bedragen verloopt de 
besluitvorming via het MT.

Jaarlijkse externe audit
Jaarlijks wordt door een onafhankelijke 
kwaliteitsinspecteur een verplichte audit 
uitgevoerd op de woongroepen. Het doel 
hiervan is het borgen van de voedselveiligheid. 
Er zal onder andere gekeken worden naar de 
ingevulde registratielijsten.

Advies?
Uiteraard kun je bij ons terecht voor vragen of 
advies over Eten & Drinken en voedselveiligheid. 
Je kunt hiervoor contact opnemen met:

Facilitair advies
Marenka Geefhuizen
E. facilitair.advies@detwentsezorgcentra.nl
T. 06 5182 7365

Katja Hammink
E. facilitair.advies@detwentsezorgcentra.nl
T. 06 4124 9535

secretariaat Facilitair BedrijF
E. secretariaatFB@detwentsezorgcentra.nl 
T. 088 430 4101

Voor het doorgeven van wijzigingen voor wat 
betreft bestellingen en vragen over leveringen 
van Huuskes kan contact worden opgenomen 
met de klantenservice.

Klantenservice HuusKes
E. televerkoop.enschede@huuskes.nl
T. 088 383 6000

EEn gEzamEnlijkE 
vErantwoordElijkhEid

Eten, drinken & 
voedselveiligheid



Warme maaltijd/
boodschappen
Samen zorgen we voor een veilige, gezonde, 
lekkere en gevarieerde warme maaltijd.
De groepen hebben de keuze om de maaltijden 
zelf te bereiden of af te nemen bij Huuskes. De 
maaltijden kunnen besteld worden in de app 
Eten&Zo. De groep is vrij om te kiezen waar de 
dagelijkse boodschappen gekocht worden.

zelF KoKen
•  De groep besluit zelf waar boodschappen 

gekocht worden voor de warme maaltijd.
•  De groep heeft aandacht voor de 

hygiënecode voor de voedingsverzorging in 
woonvormen. 

levering door HuusKes
Huuskes levert 3 keer per week producten bij de 
groepen. Op de instellingsterreinen ’t Bouwhuis 
en de LosserHof is het schema:

Wil je dat maaltijden in de koelkast worden 
geplaatst of zijn er wensen voor andere 
afleverfrequenties, neem dan contact op met 
Facilitair Advies.

Hygiënecode voor de voedings
verzorging in woonvormen
Groepen binnen De Twentse Zorgcentra moeten 
voldoen aan de hygiënecode voor de voedings
verzorging in woonvormen. Deze hygiënecode 
is vertaald in een praktisch handboek waarin 
groepen kunnen nalezen hoe om te gaan met 
voedselveiligheid en schoonmaak van de keuken.

Hierin is onder andere te vinden:
•  Veilige bereidingswijzen voor voeding.
•  Welke temperaturen geregistreerd dienen  

te worden.
•  Persoonlijke hygiëne.

Verplicht om wekelijks te registreren:
•  Ontvangsttemperatuur boodschappen.
•  Temperatuur van de vriezer en de koelkast.
•  Bij het regenereren van maaltijden dient de 

kerntemperatuur 60°C of hoger te zijn binnen 
1 uur.

•  Bij zelf koken van maaltijden dient de 
kerntemperatuur altijd 75°C of hoger te zijn.

Het handboek, de leaflet ‘Hygiënecode in het 
kort’ en de registratielijsten zijn te vinden op 
Intranet onder het kopje Facilitair, Eten & Drinken.

Speciale maaltijden 
Sommige cliënten hebben een speciale 
maaltijd nodig of een maaltijd met een andere 
consistentie. Deze zijn te bestellen via de app 
van Huuskes.

diëtetieK
Voor cliënten die een speciale maaltijd nodig 
hebben in verband met bijvoorbeeld allergieën 
of een dieet kan contact opgenomen worden 
met de diëtisten. Zij kunnen ook helpen bij 
vragen omtrent voedingswaarden, gevarieerde 
voeding en de portiegroottes van maaltijden. 

logopedie
Voor cliënten die te maken hebben met 
slikproblemen kan contact opgenomen 
worden met de logopedisten. Zij kunnen 
ondersteuning bieden in het omgaan 
met slikproblematiek en adviseren over 
consistentie van de voeding. 

gemalen voeding 
Voor gemalen of 
gladgebonden 
voeding kan gebruik 
gemaakt worden van 
de blixer. De gemalen 
of gladgebonden 
maaltijden kunnen ook 
in de app van Huuskes 
besteld worden.

Het is voor groepen die zelf koken ook altijd 
mogelijk om via de app Eten&Zo maaltijden 
(en boodschappen) te bestellen.

Bestellen via de app eten&zo 
van HuusKes
•  De groep kan maaltijden en 

boodschappen bestellen via de app 
Eten&Zo.

•  De groep heeft aandacht voor de 
hygiënecode voor de voedingsverzorging 
in woonvormen, voor speciale 
dieetmaaltijden en voor de juiste manier 
van regenereren van maaltijden.

Je kunt met je PIDnummer inloggen in de 
app Eten&Zo. Het wachtwoord is: dtzc01

’t Bouwhuis de LosserHof
Dinsdag Maandag

Donderdag Woensdag

Zaterdag Vrijdag


