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Food Waste Mapping 
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Voedselverspilling bij ziekenhuizen  

Self Service 
(plateau en  overproductie) 

Patiëntenplateau 
Patiëntenkeuken 

overproductie 
 

Specifiek voor elk ziekenhuis 

Patiëntenplateau Patiënt bijgerechten 

20 - 40% voedselverspilling 
 

#kg per jaar per patient 
 

7 - 25L  soep 
9,5 - 17kg  dessert 
5,5 - 13,5kg  cups 
11 - 17,5kg  brood 

4,5 - 8% voedselverspilling 

10% onaangeroerde plateaus 



Watse Watch 
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Bestellingen  

Beheer  

Verkoop  

Klant  & consumenten  

Dienst  

Productie  

Stock  



1e punt bij voedselverspillingsproblematiek 

Sodexo 
back office 
problemen 

    Toestand : 
      4,5% tot 8% van de voedselverspilling > overproductie in de keuken. 

 

     Analyse : 
Deze resultaten zijn niet specifiek voor ziekenhuizen. Overproductie in de 
keuken  is een wereldwijd probleem in de horeca. In de Healthcare past men 
koude lijnen toe wat een impact heeft op de hele supply chain.  

 

Verbeterpunten : 
De forecasting methode  aantal patiëntenplateaus per dag bepalen: 

1. Elke dag het exact aantal ziekenhuispatiënten kennen die moeten eten 

2. Op tijd alle personeelsinfo krijgen (bvb. vakantie, renovatie werken�«���� 

Deze 2 informatiegegevens zullen Sodexo helpen de beste forecast te bepalen. 

 

. 
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2e punt bij voedselverspillingsproblematiek 

Communi-
catie en 

informatie- 
wisseling 

problemen 

   Toestand : 
        10% onaangeroerde plateaus 

 

     Analyse : 
       3 oorzaken hiervoor: 

�‡ de patiënt was niet aanwezig > communicatieprobleem 

�‡ te veel plateaus voorzien (forecast probleem) 

�‡ de patiënt was aanwezig maar had geen zin om te eten 

 

    Verbeterpunten : 
�‡ betere informatie uitwisseling tussen ziekenhuis en Sodexo over het aantal 

      aawezige patiënten 

�‡ verbetering van het patiënten forecasting systeem  minder provisie van 

      plateaus 
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3e punt bij voedselverspillingsproblematiek 

Voedings-
aanbod de 
problema-
tiek van het 
Healthcare 
Segment  

  Toestand : 

�‡ 20% tot 40% van de voedselverspilling komt van de patiëntenplateaus 

�‡ 17% tot 32% van het brood wordt afval 

 

     Analyse : 
      Het voedingsaanbod in de ziekenhuizen is niet efficiënt als 20 tot 40% van de   

      inhoud afval wordt. Dit kan door verschillende redenen zijn zoals de emotionele 

      toestand van de patiënt,  het voorgesteld menu, de lunch, de fysiologische 

      toestand van de patiënt�����« 

 

   Verbeterpunten : 

�‡ Out of the box approach 
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RESULTATEN 4 
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Een voorbeeld 
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Ziekenhuis met 400 patiënten en  400 klanten aan de self 

Data 1ste meting 

19/11/2014 - 28/11/2014 

Data 2de meting  

16/06/2015 - 23/06/2015 

Waste Watch - 10/10/2016  

Resultaten van de meting: 

Aantal dagen Totale voedsverspilling in kg 

6 dagen  844 kg 

Jaarlijkse  extrapolatie  50.077 kg 

Resultaten van de meting: 

Aantal dagen Totale voedselverspilling in kg 

6 dagen  622 kg 

Jaarlijkse  extrapolatie  36.905 kg 

KG: 
- 26% 



IN DE PRAKTIJK  5 
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Methodologie in de praktijk 
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