
Topprestatie Cederhof in Kapelle beloond met keurmerk Veiligvoedsel.nl. 

  
 

Op maandag 28 april jl. ontving Zorgcentrum Cederhof in Kapelle het Keurmerk 

Veiligvoedsel.nl. Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft de heer Gert-Jan Hemmers, 

directeur van Stichting Veiligvoedsel.nl, het certificaat overhandigt aan de heer Eelke 

de Jong, directeur van Zorgcentrum Cederhof.  

 

Na de start van het keurmerktraject is het Woonzorgcentrum Cederhof gelukt binnen een jaar 

het keurmerk te behalen. Dit is een prestatie die alleen mogelijk is door de inzet van de 

medewerkers. Dankzij hun enthousiasme en motivatie is dit niveau bereikt. De medewerkers 

verdienen hiervoor zeker een groot compliment.  

 

Met het Keurmerk Veiligvoedsel toont Zorgcentrum Cederhof aan dat zij voldoet aan de 

warenwettelijke eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid. Om in aanmerking te komen voor 

het Keurmerk Veiligvoedsel.nl dient een instelling een 7,5 of hoger te scoren tijdens de keuring, 

waarbij wordt getoetst op ruim 400 punten. Zorgcentrum Cederhof behaalde, na een toetsing op 

480 punten, voor de keuken en het Grand Café Culinair een 9,2. Hiermee is het keurmerk 

ruimschoots behaald!  

 

Gastvrijheidszorg Cederhof 

De voeding is binnen Zorgcentrum Cederhof iedere dag weer van belang. Er wordt steeds weer 

veel werk van gemaakt. Bij de warme maaltijd is voor de bewoners een eigen keuze mogelijk. 

Cliënten kunnen zelf uit maaltijdcomponenten hun eigen maaltijd samenstellen en er voor 

kiezen deze in het restaurant te nuttigen of in het eigen appartement bezorgd te krijgen. Met 

het keurmerk Veiligvoedsel.nl kunt u gaan genieten van een veilige maaltijd. 

 

Het Keurmerk Veilig Voedsel.nl 

Met het Keurmerk Veiligvoedsel.nl laten zorginstellingen zien aan al hun 

klanten, gasten en bezoekers dat zij de voedselveiligheid in hun proces & 

producten waarborgen. Zo krijgt elke zorgconsument de duidelijkheid die zij 

verlangen.   

 

Doel van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl    

Stichting Veiligvoedsel.nl maakt zich sterk voor veilig voedsel in Nederland. 

Met de introductie van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl is een zorginstelling in 

staat aan haar klanten en afnemers haar kwaliteit aan te tonen. Jaarlijks 

komen er tussen de 350.000 en 650.000 voedselvergiftigingen voor in 

Nederland waarvan 50% wordt veroorzaakt buitenshuis.    
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