Persbericht
Keurmerk Veiligvoedsel.nl voor De Wijkzorg binnen Interzorg
Op dinsdag 21 april jl, ontvingen 6 verschillende locaties van De Wijkzorg binnen
Interzorg het Keurmerk Veiligvoedsel.nl (zie afbeelding). Tijdens een feestelijke
bijeenkomst werden deze overhandigd door de heer Gert-Jan Hemmers, directeur van
Stichting Veiligvoedsel.nl. De uitreiking vond plaats op locatie Nieuw Graswijk in
Assen.
Vanuit De Slingeborgh, Nieuw Graswijk en De Wijde Blik in Assen, Hendrik Kok in Rolde, De
Hoprank in Peize, Kornoeljehof in Vries, De Hullen in Roden en De Driemaster in Smilde wordt
binnen Interzorg De Wijkzorg aangeboden.
De keukens, restaurants en afdelingen binnen Interzorg hebben inmiddels allemaal het
keurmerk behaald. Dat nu ook binnen De Wijkzorg het keurmerk is gehaald is een groot
compliment voor de medewerkers. Alleen door hun enthousiasme en inzet is het mogelijk een
dergelijk resultaat te behalen!
Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl dient iedere
dagbehandeling/dagbesteding een 7,5 of hoger te scoren tijdens de keuring. Na een toetsing
per dagbehandeling/dagbesteding op ruim 100 punten werd er gemiddeld een 9.18 behaald.
Hiermee is het keurmerk ruimschoots behaald!
De Wijkzorg
Hebt u thuis onvoldoende mogelijkheden voor een goede daginvulling, dan kunt u terecht op de
dagbesteding. Het behoud van uw zelfstandigheid staat centraal bij de activiteiten op de
dagbesteding. Onder het genot van een lekker kopje koffie vertellen we elkaar de dagelijkse
belevenissen. Verdere activiteiten kunnen variëren van onder andere bingo, geheugentraining,
sjoelen, bloemschikken, tot het maken van een uitstapje. Voor vervoer van en naar uw huis
wordt gezorgd, evenals een uitstekende maaltijd. Dagbehandeling wordt geboden in de
verpleeghuizen Anholt en Nieuw Graswijk in Assen aan senioren die thuis wonen, maar voor wie
overdag geen zorg en opvang voorhanden is. Op beide locaties wordt gezorgd voor vervoer van
en naar huis en de warme- of broodmaaltijd. Met het keurmerk Veiligvoedsel.nl, kunt u genieten
van gecontroleerd, vertrouwd en lekker eten.
Doel van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl
Veilig voedsel is voor iedereen de eerste levensbehoefte. Stichting
Veiligvoedsel.nl maakt zich sterk voor herkenbare en werkbare voedselveiligheid
in Nederland. Met de introductie van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl is een
zorginstelling in staat aan haar cliënten haar kookkwaliteit te tonen. De cliënten
krijgen hierdoor de door velen verlangde keuze voor veilig en lekker eten.
Jaarlijks komen er tussen de 350.000 en 650.000 voedselvergiftigingen voor in
Nederland. Jaarlijks overlijden hieraan 20 tot 200 mensen. Hiermee veroorzaakt
dit ongeveer evenveel doden als bijv. de ziekte Aids in Nederland. In 2005
werden er 24.000 patiënten opgenomen in een ziekenhuis met als diagnose
gastro-enteritis.
Noot voor de redactie: Voor informatie, foto´s en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Hilde Wolters-Spithoff,
Stichting Veiligvoedsel.nl, 050-3119520.

