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“Elke dag leren
we jouw patiënt
beter kennen”
Alsjeblieft, een exemplaar van onze krant. Hierbij hebben we gekozen voor het perspectief van de patiënt:
we delen kennis en inzichten over het gebruik van medische voeding in de thuissituatie. Én wat Sorgente
kan betekenen voor jou en de patiënt. Meer in het algemeen nemen we je in deze krant mee in alles wat er
speelt op het gebied van medische voeding.
“Om te beginnen wil ik een ontwikkeling benoemen die
zich nu – middenin de coronacrisis – in een rap tempo
aandient: het zorglandschap is aan het veranderen.
Of je nu werkzaam bent als verpleegkundige bij
een thuiszorgorganisatie of als arts of diëtist in een
academisch ziekenhuis, we hebben er allemaal mee te
maken. De vraag naar zorg zal groter én complexer
worden. Daarnaast moet de zorg ook doelmatig zijn
en betaalbaar blijven. Het geld kan maar één keer
worden uitgegeven.
Welke waardes vindt de patiënt belangrijk in 2030?
Waar zullen al deze veranderingen toe leiden en welke
waardes zijn in 2030 van belang voor de patiënt?
Ik heb zeven waardes voor je op een rijtje gezet*:
1. Gezondheid
Gezondheid is een belangrijk onderdeel van ons
dagelijks leven. Dit is én blijft een belangrijke waarde.
In 2030 zijn er meer ouderen. Mogelijk wordt het
risico op ondervoeding door vereenzaming van de
(kwetsbare) ouderen groter.
Definitie kwetsbaarheid
Een proces van het opeenstapelen van
lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten
in het functioneren dat de kans vergroot op
negatieve gezondheidsuitkomsten. De groep
kwetsbare ouderen neemt de komende jaren toe
van 750.000 tot 1 miljoen in 2025 (LESA).

6. Menselijkheid
Laten we vooral menselijkheid niet uit het oog
verliezen. Iedereen wil gehoord worden. Het ervaren
van erkenning, aandacht en begrip wordt steeds
belangrijker.
7. Solidariteit
Met de vergrijzing ontkomen we niet aan stijgende
zorgkosten. Inmiddels weten we steeds meer over
ziektebeelden en gezondheidsrisico’s. In het streven
naar solidariteit – het maatschappelijk belang – moeten
we deze kennis en inzichten delen. Dit geldt ook voor
innovaties.
* Bron: De transitie naar het zorglandschap van 2030, Royal HaskoningDHV.

De beste voedingszorg aan huis
Het veranderende zorglandschap vraagt om een
andere aanpak. Hierbij staan preventie, zelfregie
van de patiënt, inzet van digitale technieken en
samenwerking centraal. Sorgente is er klaar voor! Onze
organisatie is er geheel op ingericht om zorg aan huis
te leveren. Verder doen we continu verbeteringen aan
onze digitale beschikbaarheid. Tegelijkertijd blijven
we bereikbaar voor de patiënt. We vinden het namelijk
belangrijk om de patiënt beter te leren kennen. Met
deze inzichten kunnen we onze dienstverlening weer
verbeteren.
Kortom, we doen er alles aan om de beste voedingszorg
thuis te leveren. Nu en in de toekomst.”

3. Gemak
Verder heeft de patiënt behoefte aan gemak. Dan kun
je denken aan de voorkeur om 24 uur per dag, zeven
dagen per week op een snelle en laagdrempelige
manier toegang te hebben tot zorg. Bij voorkeur
dichtbij huis.

5. Personalisering
Momenteel is er sprake van een zorgmaatschappij
gebaseerd op een homogene behoefte van de patiënt.
In 2030 is op maat geboden zorg van groot belang.

Vernieuwde website voor
optimaal gebruiksgemak

De beste ondersteuning in
elke situatie

Dan komen ook wel eens ‘tegenstrijdigheden’ aan het licht. Neem nu de
drivers van jou als zorgprofessional,
die komen niet altijd overeen met
die van de patiënt. Uit het IPSOS onderzoek (Sorgente 2019) bleek dat
zorgprofessionals specifieke drijfveren hebben om te kiezen voor een
facilitair bedrijf. Betrouwbaarheid, een
foutloze afhandeling van de bestelling
én een gebruiksvriendelijk digitaal
portaal voor aanvragen staan bovenaan het lijstje van drijfveren. De webshop voor patiënten en het uitvoeren
van voorbehouden handelingen bij
sondevoedingspatiënten scoren lager.

Iedereen heeft eigen wensen en behoeftes, dat is duidelijk. Juist daarom is het belangrijk dat wij – als
specialist in medische voeding – openstaan voor ideeën van anderen, snel
schakelen en de samenwerking aangaan. Samen kunnen we de beste zorg
voor de patiënt aan huis leveren.

4. Vertrouwen
Bij vertrouwen denkt de patiënt aan kwaliteit en
veiligheid. Dit heeft ook te maken met het waarborgen
van privacy en transparant zijn.
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Elk jaar doen we een grootschalig
klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
onder zorgprofessionals. Met dit onderzoek – maar ook met tussentijdse,
onafhankelijke marktonderzoeken –
monitoren we onze dienstverlening.
Dit doen we trouwens ook bij patiënten. Elk onderzoek levert ons waardevolle verbeterpunten op.

Patiënten hechten juist veel waarde
aan een goed functionerende webshop voor het plaatsen van bestellingen. En dat er thuis een nieuwe sonde
geplaatst kan worden, vinden zij een
grote meerwaarde. Dan hoeven ze niet
naar het ziekenhuis.

2. Eigen regie
De patiënt wordt mondiger en wenst keuzevrijheid in
het zorgaanbod. Het is voor de patiënt belangrijk om
de regie in eigen handen te hebben.
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WENSEN VAN
DE PATIËNT

Marjon van der Looij
Commercieel directeur
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Voedingsverpleegkundige
deelt haar ervaringen
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Een kennismaking met onze
productspecialisten
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Optimaal gebruikersgemak op
vernieuwde site

Wist je dat 32% van het totaal aantal
bestellingen door de patiënten online via de
webwinkel wordt geplaatst? De verwachting
is dat dit percentage alleen maar zal stijgen.
Sorgente begrijpt dat jouw patiënt snel,
gemakkelijk en eenvoudig wil bestellen.
Onze vernieuwde website biedt nóg meer
gebruiksgemak. Ook voor jou als verwijzer!
Via www.sorgente.nl kun je namelijk heel
eenvoudig producten met elkaar vergelijken.
De wens om online voeding te kunnen bestellen
is groot. Ongeacht de soort medische voeding
geeft een toenemend aantal patiënten aan dat
zij dit het liefst online bestellen via hun ‘Mijn
Sorgente’ account. In de afgelopen jaren is
het aandeel van patiënten dat online medische
voeding bestelt dan ook fors toegenomen.
Ter illustratie: vergeleken met 2015 – toen
bestelde 16% van de patiënten online – is dit
percentage in 2020 verdubbeld naar 32%. Het is
de verwachting dat dit percentage alleen maar
zal stijgen. Juist voor mensen die ziek zijn en
frequent afspraken in het ziekenhuis hebben
is het fijn dat zij op het moment dat het hun
het beste uitkomt medische voeding kunnen
bestellen. Ook (jonge) ouders bestellen bij
voorkeur online.

Online Bestellingen
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‘Mijn Sorgente’ account
Online bestellen bij Sorgente, hoe werkt dat
eigenlijk? Wanneer jij als verwijzer een aanvraag
indient wordt er voor de betreffende patiënt
een ‘Mijn Sorgente’ account aangemaakt.
Hierin kan de patiënt zien welke producten
binnen de machtiging vallen en hoe lang de
machtiging loopt. Via zijn of haar eigen ‘Mijn
Sorgente’ account kan de patiënt vervolgens de
noodzakelijke producten bestellen. Goed om
te weten: ook mantelzorgers kunnen ‘via mijn
Sorgente’ een bestelling plaatsen.
Zeker voor mensen die ziek zijn moet
medische voeding bestellen geen opgave
zijn. Ook mantelzorgers kunnen
online bestellen.
Bezorgen: keuzemogelijkheden patiënt
PostNL is onze partner voor het bezorgen van
medische voeding bij de patiënt thuis. De bezorging vindt plaats op dinsdag t/m zaterdag in
tijdvensters die verschillen per postcodegebied.
Om de bezorging zoveel mogelijk op de wensen
van de patiënt af te stemmen stellen we hem /
haar in de gelegenheid om de volgende keuzes
te maken:
1. Aangeven dag en tijdvak
2. Ophalen bij een PostNL locatie
3. Bezorgen in de avond: indien beschikbaar
bezorgen we maandag t/m vrijdag tussen
18.00 en 22.00 uur.
Keuzevrijheid van dag,
plaats en tijd is zeer prettig
(KTO 2019).
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Wij begrijpen dat er ook patiënten zijn die liever
bellen: onze Klantenteams zijn alle werkdagen
tussen 8.00 en 18.00 uur telefonisch bereikbaar.

Uit ervaring weten we dat de patiënt niet altijd op
het eigen huisadres verblijft. Dit is bijvoorbeeld
het geval na ontslag uit het ziekenhuis. Indien
gewenst is het mogelijk om op een alternatief
adres te laten bezorgen. Een ander punt is
het al dan niet laten bezorgen bij de buren.
Uit feedback van patiënten blijkt dat het niet
altijd gewenst is om de bestelling bij de buren

af te leveren. De patiënt ervaart het als een
privéaangelegenheid. Recente cijfers laten zien
dat bijna 10% van de patiënten geen aflevering
bij de buren wilt.
Dit alles kan de patiënt zelf regelen via zijn /
haar ‘Mijn Sorgente’ account.
Beoordeling webwinkel 8,4
(KTO 2019).
Producten vergelijken
Ook jij als verwijzer kunt gebruikmaken van
onze webwinkel. Hierin vind je het complete
assortiment medische voeding. Er is informatie
beschikbaar
over
smaken,
ingrediënten,
voedingswaarde en eventuele bereidingswijze.
Met één druk op de knop kun je een
productvergelijking uitvoeren. Dit kan handig
zijn bij het kiezen van de voeding die het meest
geschikt is voor je patiënt.
www.sorgente.nl is vernieuwd
Binnenkort gaat de vernieuwde website live.
Het belangrijkste verbeterpunt betreft ‘Mijn
Sorgente’, de beheeromgeving voor patiënten.
Het is dan nog gemakkelijker om online medische
voeding te bestellen. Uiteraard voldoet de
ontwikkeling aan de privacywetgeving. Verder
biedt deze website nog meer gemak bij het
zoeken naar informatie over voeding & ziekte
en gebruikerstips. Hiermee samenhangend is
de website ontwikkeld voor optimaal gebruik
op mobiel en desktop. Steeds meer patiënten
bezoeken www.sorgente.nl namelijk via hun
telefoon. Natuurlijk is ook de uitstraling
vernieuwd: door het gebruik van nieuwe beelden
en frisse kleuren is een aansprekende omgeving
gecreëerd.
Wil jij zien wat een patiënt ziet in
‘Mijn Sorgente’? Jouw rayonmanager
geeft graag een demo. Maak gerust
een afspraak (contactgegevens op
achterzijde).

Nieuwe online tool: de Bestelhulp
Tegelijk met de livegang van de vernieuwde website wordt de Bestelhulp geïntroduceerd. Met deze online tool ondersteunen we patiënten
bij het samenstellen van een bestelling volgens het voorgeschreven dieetvoorschrift. Op deze manier willen we bijdragen aan een doelmatig
gebruik van de voorgeschreven voeding.
Als Manager E-commerce is Paul Jaspers
nauw betrokken bij de ontwikkeling van de
Bestelhulp. Met drinkvoeding als voorbeeld
legt hij de werking als volgt uit: “Uitgaande van
het voorschrift berekent de Bestelhulp hoeveel
flesjes drinkvoeding er maandelijks besteld
mag worden. Het is de patiënt dus duidelijk
wanneer en hoeveel hij / zij mag bestellen.
Bovendien hebben we een filter ingebouwd
waardoor de patiënt ziet welke soorten en
smaken besteld mogen worden. Checken of één
van de voorgeschreven merken bijvoorbeeld een
chocoladevariant aanbiedt? Met één muisklik
wordt het antwoord zichtbaar.”

Mijn vergoedingen
Energie- en eiwitverrijkte drinkvoeding

53%

Voorgeschreven

Nu in winkelwagen

Voldoende voor

3 stuks per dag

48 van de 90 stuks

16 van de 30 dagen

Winkelwagentje met voortgangsbalk
De Bestelhulp wordt weergegeven als een
voortgangsbalk. Na het toevoegen van een
product aan het winkelwagentje maakt de
voortgangsbalk duidelijk hoeveel producten de
patiënt nog mag bestellen. Paul Jaspers: “De
Bestelhulp is er niet meteen voor alle patiënten
en alle voedingsgroepen. We zullen deze tool
gefaseerd uitrollen. In eerste instantie is de

Paul Jaspers
Manager E-commerce

Bestelhulp alleen beschikbaar voor patiënten die
drinkvoeding en/of sondevoeding gebruiken.”

gepast in de Bestelhulp van jouw patiënt. Zo zijn
de gegevens altijd up-to-date.

Om deze rekentool zo optimaal mogelijk te laten
werken is het van belang dat jij als verwijzer
de dosering zo exact mogelijk voorschrijft. Wil
je de dosering op een later moment wijzigen?
Via de cliëntenkaart in het DAS – maar ook via
‘Wijzig dieetvoorschrift’- kun je de dosering
gemakkelijk aanpassen. Nadat je de wijziging
hebt verstuurd wordt deze automatisch aan-

In eerste instantie is de Bestelhulp
er alleen voor patiënten die
drinkvoeding en/of sondevoeding
bestellen.

7x gemak voor jouw patiënt
Vul het e-mailadres van jouw patiënt in tijdens de aanvraag
Wanneer het e-mailadres bij ons bekend is dan kunnen we het de patiënt nét wat gemakkelijker maken.
Via e-mail ontvangt jouw patiënt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Een track & trace code om de bezorging van de bestelling te volgen
Een reminder voor het opnieuw bestellen van voeding*
Informatie over het activeren van het ‘Mijn Sorgente’ account
Een aankondiging van een aflopende machtiging
Een update over een mogelijk leveringsprobleem
Een uitnodiging voor deelname aan het jaarlijkse online klanttevredenheidsonderzoek
Een nieuwsbrief met algemene informatie, zoals berichtgeving over aangepaste bezorgdagen
* Alleen indien gewenst door de patiënt.

Wil jij dit ook mogelijk maken voor jouw patiënt? Vul het e-mailadres van de patiënt in tijdens de aanvraag in het DAS.

3

Gespecialiseerde Klantenteams:
de juiste zorg voor elke patiënt
Wist je dat elke patiëntgroep is
gekoppeld aan een eigen Klantenteam?
Op deze manier willen we patiënten
deskundig en snel helpen bij het
gebruik van medische voeding. Via een
eigen opleidingsprogramma worden
onze medewerkers continu geschoold.

Klantenteam Sondevoeding

sondevoeding voor volwassenen (18 jaar en ouder)

Klantenteam
Stofwisselingspreparaten
dieetvoeding bij
stofwisselingsziekten
In de meeste gevallen gebruikt een
patiënt
met
een
stofwisselingsziekte – zoals PKU – levenslang medische voeding. Elke fase is anders.
Onze medewerkers van het Klantenteam Stofwisselingspreparaten ondersteunen patiënten en hun naasten in
elke levensfase bij het gebruik van de
noodzakelijke medische voeding en
dieetproducten.
Proefpakket per leeftijd
Op het moment dat de ziekte is
gediagnostiseerd wordt er gestart met
medische voeding. Bij zuigelingen is
er weinig variatie mogelijk. Vanaf de
leeftijd van drie tot vier jaar zijn er meer
variatiemogelijkheden. Dan begint de
zoektocht naar producten die gebruikt
kunnen worden. Poeders of kant-enklare voeding, producten met smaak of
neutraal, er zijn diverse mogelijkheden.
Om patiënten hierbij te ondersteunen
hebben de fabrikanten proefpakketten
samengesteld. Zo levert Sorgente ook
al geruime tijd PKU proefpakketten.
Deze bevatten verschillende soorten en
smaken preparaten, die door patiënten
van een specifieke leeftijdscategorie
gebruikt kunnen worden. Producten
uitproberen helpt de patiënt bij het
keuzeproces. In veel gevallen zien we
dat als er éénmaal een keuze voor een
specifiek product en smaak is gemaakt,
patiënten niet snel meer afwijken.
Knijpzakje medische voeding
De puberteit is vaak een lastige fase.
Iemand ziet er voor de buitenwereld
niet ziek uit en wil ook niet zo
worden gezien. Juist in deze fase kan
therapietrouw lastig zijn. Vanuit deze
gedachte zijn er knijpzakjes met kanten-klare medische voeding ontwikkeld.
Zo’n zakje lijkt veel op een knijpzakje
fruit. Deze verpakking levert Sorgente
ook.
Heb jij als zorgprofessional ideeën of
wensen hoe we jouw patiënt van dienst
kunnen zijn? Neem gerust contact
op met onze rayonmanagers (zie
achterzijde voor contactgegevens).
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Michelle de Groot
Medewerker Klantenteam Sondevoeding

Thuis starten met sondevoeding, dat kan een ingrijpende
verandering zijn. Om ervoor te zorgen dat de patiënt
vertrouwen krijgt in het gebruik van sondevoeding
thuis – en om meteen hulp te kunnen bieden –
neemt Sorgente met elke sondevoedingspatiënt in
de beginperiode op drie vaste momenten contact op.
Tijdens deze contactmomenten is er ook gelegenheid
om eventuele fysieke en technische problemen te
bespreken.
Intensieve begeleiding
Michelle de Groot: “Om ons bedrijf te introduceren en de
eerste bestelling af te stemmen nemen we telefonisch
contact op met elke nieuwe patiënt. Dat doen we weer
op dag 3 en dag 10 na de levering. Dit wordt enorm
gewaardeerd door de patiënten. Wanneer we het
e-mailadres van de patiënt weten dan kunnen we hun
voorafgaand aan de eventuele instructie ook online
informatie verstrekken, zoals onze instructievideo’s
Sondevoeding. In totaal zijn er 21 video’s waarin alle
aspecten van het gebruik van sondevoeding thuis
worden uitgelegd. We sturen de patiënt de links van
video’s die van toepassing zijn op de persoonlijke
situatie. Na de instructie kijken patiënten de video’s
vaak nog een keer. Niet zo gek, want ze moeten in
korte tijd veel informatie verwerken.”
Alléén in 2019 zijn de video’s in totaal al meer
dan 28.000 keer bekeken.
Goed om te weten: Jij als zorgprofessional kunt
deze instructievideo’s ook gebruiken tijdens de
behandelgesprekken. Scan de QR-code.
Instructievideo’s
Het gaat om 21 instructievideo’s over de volgende
onderwerpen:
•
•
•
•

Starten met sondevoeding
Toedienen sondevoeding
Reinigen en onderhouden
Dagelijks leven met sondevoeding

De patiënt beschikt altijd over voeding
Michelle is zich goed bewust van het feit dat de patiënt
nóóit zonder voeding of eventuele pomp mag komen
te zitten. “Voor sommige patiënten is deze voeding
hun levenslijn. Wij zijn dan ook 24/7 bereikbaar.
Buiten kantoortijden kan de patiënt terugvallen op
onze bereikbaarheidsdienst.

De patiënt krijgt direct een Klantenteammedewerker
of een voedingsverpleegkundige van Sorgente aan
de telefoon. Met het patiëntendossier erbij wordt dan
meteen naar een oplossing gezocht. Is de patiënt
vergeten om te bestellen? Dat kan gebeuren, we
pakken het meteen op. We vinden voor elk ‘probleem’
een passende oplossing.”

Leeftijdsverdeling volwassen
sondevoedingspatiënten
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Bron: database Sorgente

48% vrouw

52% man

Gratis whitepaper ‘Sondevoeding thuis’
Om patiënten van de beste zorg te voorzien willen
wij hen goed kennen. Regelmatig interviewen we
patiënten en zorgprofessionals. Tijdens één van
de laatste onderzoeken zijn we op zoek gegaan
naar de barrières waar zorgprofessionals en
patiënten tegenaan lopen bij respectievelijk het
voorschrijven én het gebruiken van sondevoeding
thuis.
We weten nu dat – om het gebruik van
sondevoeding thuis te laten slagen – aan de
volgende vier voorwaarden moet worden voldaan:
1.
2.
3.
4.

Eenduidig advies
Goede voorlichting
Expertise
Vertrouwen

We hebben de onderzoeksresultaten verzameld
in een whitepaper. Je kunt dit downloaden via
www.sorgenteprofessionals.nl.

Klantenteam Drinkvoeding

drinkvoeding voor volwassenen (18 jaar en ouder)
Patiënten die drinkvoeding gebruiken hebben
verschillende behoeftes. De grootste groep hecht
vooral waarde aan een luisterend oor, aandacht en
praktische ondersteuning. Verder zien we dat steeds
meer drinkvoedingspatienten online bestellen.
De medewerkers van het Klantenteam zijn getraind
om hen hierbij te helpen. Meer in het algemeen
beantwoorden ze vragen over vergoedingen en
het gebruik van de drinkvoeding. Op deze manier
ondersteunen zij patiënten bij het volhouden van het
dieet.
Inzichten database
De database van Sorgente laat zien dat 57% van de
drinkvoedingspatiënten vrouw is en 43% man. Verder
zien we dat de groep met de leeftijd van 76 jaar en
ouder het grootst is.
78% van de drinkvoedingspatiënten geeft
aan dat medische voeding een positieve
bijdrage levert aan de behandeling (KTO 2019).

Leeftijdsverdeling volwassen
drinkvoedingspatient
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Jort Burgering
Medewerker Klantenteam
Drinkvoeding

76+ jr

Bron: database Sorgente

57% vrouw

43% man

Benieuwd naar de ervaringen van een medewerker van
het Klantenteam Drinkvoeding? Hiernaast vertelt Jort
over zijn werkzaamheden.

Klantenteam KinderCare
medische voeding voor kinderen
(jonger dan 18 jaar)

De laatste jaren groeit de patiëntgroep kinderen
gestaag. Sorgente wordt door zorgprofessionals als
deskundige op dit vakgebied gezien. Aangezien de
zorg voor deze patiënten vaak intensief is hebben we
een speciaal team: Klantenteam KinderCare.
Levenservaring
Het welzijn van het patiëntje hangt in belangrijke mate
af van de manier waarop de ouders of verzorgers
worden ondersteund met kennis en aandacht. Vaak
moeten zij de zorg voor een ziek kind combineren met
de zorg voor andere kinderen en werk. Ook willen ze
een sociaal leven onderhouden. “Vergeleken met de
andere Klantenteams vereist werken op de afdeling
KinderCare andere competenties. Niet alleen moet
je beschikken over kennis van kinderdrinkvoeding,
kindersondevoeding, stofwisselingspreparaten én
dieetzuigelingenvoeding, ook komt het aan op
(levens-)ervaring. De zorg voor een ziek kind is groot.
Met inlevingsvermogen kun je veel betekenen voor de
ouders,” vertelt Lynn Mulder.
Juiste zorg voor elke patiënt
“Ik vind het een uitdaging om de juiste zorg aan elke
patiënt te kunnen geven. De verschillen zijn groot. Bij
kinderen met drinkvoeding is smaak belangrijk. Als een
kind door ziekte geen honger heeft is het aanbieden
van variatie – ook in consistentie – van belang. Hierbij
kunnen tips en recepten uitkomst bieden. Bij kinderen
met sondevoeding kan de sonde soms veel hinder
geven. Kinderen kunnen eraan trekken. Daarom zien
we bij kinderen relatief veel buttons: de sonde zit onder
de kleding. De ouders of verzorgers van een kindje
met dieetzuigelingenvoeding hebben weer andere
vragen. Vaak voelt het kindje zich – op het moment
dat het de juiste voeding gebruikt – niet meer ziek.
Voor deze ouders is het belangrijk dat ze de voeding
snel en gemakkelijk kunnen bestellen. Kindjes met
een stofwisselingsziekte zijn vaak chronisch patiënt.
Ze hebben hun leven lang medische voeding nodig.
Je maakt de ontwikkeling van het kind mee en bouwt
echt een band op.”
Ingewikkelde regelgeving dieetzuigelingenvoeding
Als organisatie hebben we te maken met regelgeving
vanuit de overheid. Daarnaast gelden er criteria die
door de zorgverzekering worden geformuleerd. Bij
dieetzuigelingenvoeding ligt het gecompliceerder.
Niet alleen zijn er regels opgesteld betreffende
maximale hoeveelheden en leeftijden, ook worden die
anders ingevuld. Er zijn zorgverzekeraars die ‘eigen’
hoeveelheden en leeftijden toepassen.

De stem van
Sorgente

Vanwege de ingewikkelde regelgeving en het anders
toepassen is er wel eens onduidelijkheid bij zowel
zorgprofessionals als de ouders. Met frustraties
als gevolg. Sorgente levert de voeding en de
hoeveelheden die jij als zorgprofessional voorschrijft,
maar is gebonden aan de (individuele) regels van
de zorgverzekeraar. Lynn: “Het is een ingewikkelde
materie die continu aan verandering onderhevig is.
Neem nu een voorschrift voor koemelkeiwitallergie.
We checken dan de volgende punten: de leeftijd van de
patiënt (niet ouder dan 24 maanden), de hoeveelheid
voorgeschreven voeding (niet meer dan 1000 ml per
dag) én de datum van de vorige levering. Wanneer één
van deze punten afwijkt is leveren van de voeding op
kosten van de zorgverzekeraar niet altijd mogelijk.
In een aantal gevallen kunnen we de casus bij de
zorgverzekeraar indienen. Na goedkeuring maakt
de zorgverzekering soms op individuele basis een
uitzondering. Een dergelijke situatie brengt voor de
ouders of verzorgers veel onzekerheid met zich mee.
Door de regels uit te leggen en oplossingsgericht te
denken kunnen we hen ondersteunen.”
Toelichting regelgeving
Wil je meer weten over de uitvoering van de
regels? Wij informeren je graag: neem contact op
met je eigen rayonmanager (contactgegevens op
achterzijde).

Leeftijdsverdeling kinderen
medische voeding
100%
80%
60%

48%
89%

40%
52%

20%
0%

11%
Kinderdrinkvoeding

0-2 jr

Kindersondevoeding

3-17 jr

Bron: database Sorgente

Dieetzuigelingenvoeding 		 44%

56%

Kindersondevoeding 		 48%

52%

Kinderdrinkvoeding 		 46%

54%

Bron: database Sorgente

“Toen ik ruim een half jaar geleden bij
Sorgente begon was ik vooral bezig
met ‘gewoon’ mijn werk doen. Ik belde
patiënten om hen te informeren over
de dieetaanvraag. Én om de bestelling
af te stemmen. Heel erg bekend met
de situatie van patiënten die medische
voeding gebruiken, was ik niet. Op
een gegeven moment nam ik, zoals ik
dagelijks veel doe, een bestelling aan
van een meneer die volledig afhankelijk
is van drinkvoeding. Hij gebruikt zes tot
zeven flesjes per dag. Deze meneer zei:
“Dankjewel, je hebt m’n leven gered!”
Op dat moment besefte ik wat medische
voeding – en wat wij als Sorgente daarin
doen – voor een patiënt kan betekenen.
Maar ik ben realistisch, veel mensen
hebben geen behoefte aan een uitgebreid
telefoongesprek. Als hun hoofd vol
zit met andere zorgen of als ze geen
vragen hebben, dan is het gesprek snel
afgerond. Dat is ook goed. Ik zie het
als een uitdaging om elke patiënt op de
juiste manier te helpen. De één wil kort
en bondig informatie horen, de ander
heeft meer behoefte aan een luisterend
oor.
Regelmatig merk ik dat patiënten
onzeker zijn over het gebruik van
medische voeding. Ik probeer zoveel
mogelijk vragen te beantwoorden om
hun het vertrouwen te geven dat nodig
is om te starten met deze voeding. Veel
voorkomende vragen zijn: Wat ontvang
ik precies? Hoe vaak moet ik de voeding
gebruiken? Wordt de voeding vergoed?
Hoe moet ik de voeding gebruiken? Hoe
moet ik de voeding bewaren?
Het is mijn streven om de variatiemogelijkheden uit te leggen en zoveel
mogelijk variatie aan de eerste bestelling
toe te voegen. Juist door te variëren kan
de patiënt ontdekken wat het meest
passend is om te gebruiken. Dit kan
helpen om het gebruik van medische
voeding vol te houden. Natuurlijk zijn de
variatiemogelijkheden wel afhankelijk
van het dieetvoorschrift.
Het is fijn om een positieve terugkoppeling van patiënten te ontvangen.
Zo zijn er mensen die aangeven dat de
drinkvoeding heeft geholpen en dat ze
weer mogen afbouwen. Deze ervaringen
neem ik mee in de gesprekken met
patiënten, die wat vertrouwen nodig
hebben. Als ‘de stem van Sorgente’
probeer ik altijd een positief geluid naar
de patiënt over te brengen.”
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“Patiënt vertrouwd maken met het
gebruik van sondevoeding thuis”
Instructies: thuis en in het ziekenhuis
Ongeveer 75% van de werkzaamheden van
de voedingsverpleegkundigen bestaat uit het
geven van instructies. Hiervan vindt 61% plaats
in de thuissituatie, 38% in het ziekenhuis en
1% telefonisch. Bij een instructie neemt de
voedingsverpleegkundige voeding en alle
materialen mee. De sondevoeding kan direct
opgestart worden. Petra: “Het is mijn taak om
ervoor te zorgen dat de patiënt vertrouwen heeft
in het gebruik van sondevoeding thuis. Ik geef
bij voorkeur een instructie sondevoeding bij de
patiënt thuis en niet in het ziekenhuis. Op het
moment dat ik bij de patiënt thuiskom, ben ik te
gast. De patiënt voelt zich dan vrijer om vragen
te stellen. Ook stelt het mij in de gelegenheid om
een inschatting te maken van de thuissituatie.
Indien nodig kan ik extra thuiszorg inschakelen.
Ook delen mijn collega’s en ik graag kennis met
de wijkverpleegkundigen.”

“Wij doen er alles aan om een
bijdrage te leveren aan de
kwaliteit van leven”
Petra Kessels
Teamleider
Voedingsverpleegkundigen

Petra Kessels werkt als voedingsverpleegkundige bij Sorgente. Niet alleen geeft ze
instructies aan patiënten die thuis starten
met sondevoeding, ook plaatst ze sondes
en bezoekt ze patiënten voor een probleemanalyse. Het werkterrein van de voedingsverpleegkundigen van Sorgente bestrijkt het
hele land.

Probleemanalyses en medisch technische
handelingen thuis
De voedingsverpleegkundigen worden niet
alleen ingezet om instructies te geven, maar
ook voor het uitvoeren van probleemanalyses en
medisch technische handelingen (voorbehouden
handelingen). “Van een verstopte sonde tot een

Instructie Sondevoeding

Iedere sondevoedingspatiënt
kan 24/7 – dus ook ’s avonds
en in het weekend – rekenen
op onze zorg.
lekkage bij de button, elke patiënt kan bij het
gebruik van sondevoeding tegen problemen
aanlopen. Wij kunnen deze problemen thuis - in
de vertrouwde omgeving van de patiënt
- analyseren én een oplossing aanreiken.
Regelmatig voeren we ook medisch technische
handelingen uit. Dat de patiënt hiervoor niet naar
het ziekenhuis hoeft, wordt als heel plezierig
ervaren. Om deze handelingen te kunnen
uitvoeren hebben we wel een uitvoeringsverzoek
van de arts nodig,” legt Petra Kessels uit.
Kleine aanpassingen met grootse impact
Optimaal ontzorgen, dat is waar de voedingsverpleegkundigen van Sorgente zich voor
inzetten. Elke dag opnieuw. Tijdens een bezoek
aan huis kunnen Petra en haar collega’s écht
iets voor de patiënt betekenen: “Pas heb ik
bij iemand de neuspleister vervangen door
een wangpleister. De patiënt had namelijk al
geruime tijd last van drukplekken op de neus.
Ook een kleine aanpassing kan veel kwaliteit
van leven geven.”
Van het verzorgen van een instructie en het
bespreken van documentatie tot het vormen van
een vangnet, Sorgente is méér dan een bezorger
van medische voeding.

Soort instructie

1%

De voedingsverpleegkundigen van Sorgente zijn
BIG geregistreerd. Zij zijn bevoegd én bekwaam
om alle verpleegkundige handelingen – die
nodig zijn voor de zorg van het gebruik van
sondevoeding in de thuissituatie – uit te voeren.
Petra Kessels: “Aangezien Sorgente uitsluitend
medische voeding levert heb ik 100% focus
op sondevoeding. Ik durf wel te zeggen dat ik
specialist ben in mijn vak. Om mezelf te blijven
ontwikkelen volg ik scholingen en lees ik alles
wat er speelt binnen mijn vakgebied. Ik ben dan
ook op de hoogte van alle landelijke protocollen
en richtlijnen. En denk mee met vernieuwingen.”

38%

2%

61%
98%

Instructie thuis
Instructie ziekenhuis/instelling
Telefonische instructie
Bron: database Sorgente

Instructie pomp

Instructie bolus

Bron: database Sorgente

“Gelukkig hoefde ik niet terug naar het ziekenhuis”
Mevrouw Drijvers vertelt
“Sinds februari gebruik ik sondevoeding, die ik
bij Sorgente bestel. Bij de start hebben we een
instructie van de voedingsverpleegkundige van
Sorgente in het ziekenhuis gekregen. Toen de
sonde enkele weken later niet goed zat is ze
bij ons thuis geweest om de sonde opnieuw te
plaatsen. Gelukkig hoefde ik niet terug naar

het ziekenhuis. Tijdens het bezoek was ze
heel behulpzaam. Want er speelde nog iets:
mijn man was ’s nachts regelmatig in de weer
voor het plaatsen van een nieuwe fles
voeding of om de sonde door te spoelen.
De voedingsverpleegkundige vertelde dat
we verschillende formaten flessen kunnen

bestellen. Op die manier kan mijn man de
wisselmomenten van de sondevoeding beter
plannen. Hij hoeft dat niet meer middenin
de nacht te doen. Verder heeft ze de
doorspuitmomenten van de sonde toegelicht.
Dit heeft ons enorm geholpen!”

Vernieuwde handleiding
sondevoeding
ng
Specialist in medische voedi

Specialist in medische voeding

Sorgente

Vouwlijn

Handleiding

met het
stap voor stap vertrouwd thuis
gebruik van sondevoeding
Klantnummer

✓ gebruikersvriendelijk:
alle informatie bij elkaar in
één boekje
✓ ruimte voor eigen 		
aantekeningen
Deze handleiding is gemaakt voor
patiënten, ouders of verzorgers,
mantelzorgers en hulpverleners,
die te maken hebben met het
gebruik van sondevoeding in de
thuissituatie.
Goed om te weten: de patiënt
ontvangt deze automatisch bij
de eerste levering.

Eten uit je rugzak
Starten met sondevoeding kan ingrijpend zijn.
Zeker voor kinderen. Om het gezin hierbij te
ondersteunen en angst bij de patiënt weg te
nemen heeft Sorgente een boekje ontwikkeld. Het
verhaal vertelt wat sondevoeding is en waarom
Tommie – de hoofdpersoon – deze voeding krijgt.
Het boekje ‘Eten uit je rugzak’ is bedoeld voor
kinderen tot acht jaar en wordt geleverd in het
‘kinderkoffertje’ bij de bestelling. De inhoud is tot stand
gekomen in samenwerking met diëtisten en pedagogische zorg. Het
luister-boekje “Eten uit je rugzak” staat op het YouTube kanaal van
Sorgente.
Ongeveer 20% van de sondevoedingspatiënten is kind. Vergeleken met
volwassenen hebben zij een andere
behoefte als het gaat om uitleg.
Daarom
heeft
Sorgente
speciale
voorlichtingsmaterialen voor kinderen
ontwikkeld.

........................

............................................

“Samen werken aan kwalitatief goede zorg”
Vorig jaar werd duidelijk dat er iets moest
gebeuren om de werkdruk te verminderen.
De vele vragen van cliënten, mantelzorgers en
thuiszorgverpleegkundigen over het gebruik
van sondevoeding thuis leidden tot stress bij
onze collega’s op MDL. Een andere constatering
was dat we geen goede zorg konden bieden
rondom sondevoeding in de thuissituatie.
Na een inventarisatie werd duidelijk dat de
vragen vooral betrekking hadden op functionele
en materiele complicaties. Dan kun je denken
aan problemen met de voedingspomp, een
verstopte sonde, niet goed passend materiaal
en vragen over het verzorgen van een PEG/PEG-J
katheter.

Marita Klein Jäger
Diëtist Medisch Spectrum
Twente

“Op de afdeling Maag Darm en Leverziekten
(MDL) hebben we te maken met veel
aandoeningen waarbij sondevoeding – volledig
of aanvullend – noodzakelijk is voor het behoud
en/of verbeteren van de voedingstoestand. De
groep cliënten is groot.

Hoe hebben we het verbetertraject aangepakt?
Om te beginnen hebben we een projectgroep
samengesteld bestaande uit de manager
polikliniek MDL, een medewerker secretariaat
MDL, een PEG-verpleegkundige, een medewerker Transfer, een diëtist, een MDL arts, een
kwaliteitsmedewerker én een medewerker van
Sorgente.
Met een stroomdiagram hebben we het
zorgproces ‘Sondevoeding thuis polikliniek
MDL’ in kaart gebracht. We hebben elke stap in
het proces beoordeeld: wat gaat goed, wat gaat
fout en hoe kunnen we dit verbeteren.

Al met al heeft dit traject een half jaar tijd
gekost. Maar de resultaten mogen er zijn! Om
er een paar te noemen:
• We hebben geformuleerd bij welke
complicatie verwijzing naar de polikliniek
MDL noodzakelijk is en wanneer niet. In het
laatste geval verwijzen we naar Sorgente.
• Met bovenstaande samenhangend:
de medewerkers op de polikliniek MDL
zijn bekend met de mogelijkheden en
bereikbaarheid van Sorgente.
• Het aanvraagproces rondom sondevoeding
thuis is aangepast en geformaliseerd.
• We hebben de informatie en instructie voor
cliënten verbeterd.
• Er is een derde verpleegkundige bij de MDL
polikliniek aangesteld met kennis van 		
sondes en PEG/PEG-J.
• We hebben een PEG symposium voor
medewerkers in de eerstelijn georganiseerd.
Kortom, we hebben grote stappen gemaakt. We
zijn dan ook erg tevreden met de resultaten.
Bovendien maakt dit verbetertraject duidelijk
dat het mogelijk is om samen – in ons geval de
afdeling MDL en Sorgente als facilitair bedrijf –
werk te maken van kwalitatief goede zorg.”
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“Patiënt moet kunnen vertrouwen op de
werking van de sondevoedingspomp”
Accu controleren
Voor de mobiliteit van patiënten is het
belangrijk dat de accu goed werkt. Ook dit –
het controleren van de accu van pompen – is
een taak van de Technische Dienst. Elke pomp
wordt minimaal 24 uur getest op zelfstandig
functioneren. De accuduur wordt getest bij een
inloopsnelheid van 125 ml/uur. Na deze check
is de kans op storing of uitval tot het minimum
teruggebracht. De pomp kan weer bij de patiënt
worden ingezet.
“Aan ons de taak om ernaar te streven
dat elke pomp 100% goed is voordat
deze naar een patiënt toe gaat.”

Storingen: spoedservice
Ondanks het reguliere onderhoud kan het
voorkomen dat een pomp toch een storing
vertoont. Op welke service mag de patiënt
rekenen? Eerst zullen we de patiënt op afstand
helpen: de medewerker van het Klantenteam
geeft telefonisch een uitleg. Indien nodig
verzorgt de voedingsverpleegkundige nog een
keer een instructie bij de patiënt thuis. Heeft
de storing te maken met de techniek en kan
dit op afstand niet worden opgelost? Dan is het
belangrijk dat de patiënt zo spoedig mogelijk
een nieuwe sondevoedingspomp ontvangt.
Sorgente heeft voldoende pompen op voorraad.
We kunnen binnen vier uur overal in Nederland
een nieuwe pomp bezorgen.

Peter Vermeij
Medewerker technisch onderhoud voedingspompen

Een goed functionerende pomp geeft vertrouwen. Ook stelt het de patiënt in de
gelegenheid om mobiel te zijn. Om deze
garantie te kunnen afgeven heeft Sorgente
de Technische Dienst in eigen beheer.
De medewerkers van de Technische Dienst
houden zich bezig met de doorloop en het
onderhoud van sondevoedingspompen. Elke
handeling leggen zij vast. Aan de hand van deze
digitale historie weten we precies waar de pomp
is geweest, of er problemen zijn voorgevallen
en wanneer welk onderhoud is gedaan. Met
deze inzichten kunnen we snel handelen bij
eventuele afwijkingen.
In between patient check
Peter Vermeij geeft een toelichting op zijn
werkzaamheden: “De meest voorkomende
vorm van onderhoud is de zogenaamde in
‘between patient check’. Voordat de pomp bij
een volgende patiënt wordt ingezet hebben we
de pomp, de rugzak en het rekje gereinigd en
ontsmet. Dit doen we onder uiterst hygiënische
omstandigheden.
We reinigen elke pomp
trouwens volgens een specifieke aanpak:
geen pomp is hetzelfde. Daarna controleren
we de rotor, alarmen, adapter en eventuele
beschadigingen.”

GOZ keurmerk
In 2021 wordt het Gecertificeerd
Onderhoud Zorgsector (GOZ) keurmerk
gelanceerd. Dit keurmerk waarborgt de
kwaliteit van service en onderhoud aan
medische apparatuur als ook de kennis
en vaardigheden van de individuele
technici die het onderhoud uitvoeren.

Extra richtlijnen: MRSA-bacterie of corona
In bijzondere situaties volgen Peter en zijn
collega’s extra richtlijnen: “Dit gebeurt bij een
pomp die is gebruikt door een patiënt met een
MRSA-bacterie of besmet met het coronavirus.”
Wanneer het jou bekend is dat een patiënt MRSA
besmet is of besmet is met het coronavirus,
stellen we het op prijs als je dit aan ons
doorgeeft. Zo dragen we samen zorg voor de
veiligheid van de patiënt.

Eigen lijn rugzakken
In het streven naar optimaal gebruikersgemak
hebben we ‘eigen’ rugzakken laten ontwikkelen. Uit een evaluatie bleek namelijk dat
de rugzakken van de fabrikanten niet altijd
aansluiten op de wensen van de patiënt. Het
assortiment van Sorgente bestaat uit in totaal
acht rugzakken – voor volwassenen en kinderen
– die in nauwe samenspraak met de patiënt zijn
ontwikkeld. Er is dus altijd een rugzak waar
de combinatie van een voedingspomp en een
sondevoedingsverpakking in past.

Kalibreren voor de juiste instelling
“Door gebruik, slijtage en defecten kan een
meetinstrument na verloop van tijd een
afwijkende waarde aangeven. Dit geldt ook
voor een voedingspomp. Door de pomp op
gezette tijden te kalibreren zorgen we ervoor
dat deze nauwkeurig blijft. Zo kan de patiënt de
ingestelde hoeveelheid sondevoeding volgens
het voorschrift blijven gebruiken. Overigens zijn
kleine afwijkingen toegestaan door de fabrikant.
Wel moeten die binnen bepaalde marges blijven:
5% bij een Flocare Infinity pomp en 7,5% bij een
Amika of Applix pomp. Deze richtlijnen worden
door de fabrikant bepaald,” vertelt Peter.
Pomp
fabrikant
		

De patiënt waardeert de dienstverlening
van Sorgente betreffende de
voedingspomp met een 8,8 (KTO 2019).

Naam en
met alle merken
sondevoeding

Kan in combinatie

Bediening

Gewicht

Flocare Infinity
Nutricia

Ja

Tekstueel :
Engels

392 gram

Applix Smart
Fresenius Kabi*

Ja

Visueel:
symbolen

480 gram

Amika
Fresenius Kabi

Ja

Visueel:
symbolen

610 gram

Kangaroo Joey
Covidien

Ja

Tekstueel:
meerdere
talen

770 gram

Sorgente is voornemens om ook dit
certificaat te behalen.

Een selectie van voedingspompen
* De Applix pomp wordt niet meer gemaakt door Fresenius Kabi, leverbaar zolang de voorraad strekt.

Altijd op zoek naar een verbetering
Van het leveren van de juiste bestelling bij de juiste patiënt tot het veiligstellen van persoonsgegevens en het opleiden van medewerkers,
kwaliteitsmanagement raakt de gehele organisatie. In dit artikel vertelt Marian Noorthoek er meer over. Zij is verantwoordelijk voor het
kwaliteitsbeleid van Sorgente.
“Voor elke nieuwe medewerker stellen we een
uniek opleidingsprogramma samen. Maar
iedereen volgt de opleiding Kwaliteit! Die geef ik
trouwens zelf. Wat ik dan altijd vertel: kwaliteit
gaat niet om hard werken, maar om goed
werken. Liefst in één keer goed, dan later een
fout moeten herstellen. Als er iets niet goed gaat
– en dat kan altijd gebeuren – is het belangrijk
dat we het registreren. Op deze manier gaan we
op zoek naar een verbetering in het proces.”
Kwaliteit leveren is ook bereikbaar zijn:
Sorgente is 24/7 bereikbaar.

Werkprocessen, voedselveiligheid en privacy
Kwaliteitsmanagement is veelomvattend. Bij
Sorgente gaat het om de volgende aspecten:
1. Werkprocessen
2. Voedselveiligheid
3. Privacy & informatiebeveiliging
Om te beginnen de werkprocessen. Hierbij
moet je denken aan werkzaamheden zoals
bestellingen verwerken, orders picken en
bestellingen verzendklaar maken. Dit moet goed
gaan: de patiënt moet erop kunnen vertrouwen
dat hij de juiste medische voeding binnen het
aangegeven bezorgtijdvak ontvangt.
In het kader van voedselveiligheid voert Sorgente
bijvoorbeeld maandelijks een THT-controle
uit. Alle producten moeten nog minimaal twee
maanden houdbaar zijn, voordat ze het pand
van Sorgente verlaten. Sorgente werkt volgens
de HACCP standaard. In dit opzicht vinden
maandelijks hygiënerondes in het magazijn
plaats. Er wordt dan onder andere gelet op
persoonlijke hygiëne en op de schoonmaak van
ruimten.
Om de veiligheid van persoonsgegevens te
garanderen – dit betreft privacy – gaf Marian
Noorthoek een ‘ethical hacker’ opdracht om de
betreffende systemen te testen en controleren.
Gegevens moeten altijd beschikbaar zijn en
vertrouwelijk behandeld worden.

Marian Noorthoek
Manager Kwaliteit & Operations

en personen binnen onze organisatie is het
simpelweg niet reëel om naar een 100% foutloos
proces te streven. Wel is het belangrijk dat we
kritisch naar die éne procent blijven kijken. Het
gaat erom dat we een fout zo goed mogelijk
oplossen én dat we deze een volgende keer
voorkomen!”
Als medeoprichter van Sorgente vindt Marian
Noorthoek het belangrijk om altijd te zoeken
naar verbeteringen. Zelfs de kleinste aanpassing
in een proces kan van grote waarde zijn
voor de patiënt. Overigens worden patiënten
ook betrokken bij het kwaliteitsbeleid:
Sorgente voert jaarlijks een grootschalig
klanttevredenheidsonderzoek uit. Vrijwel altijd
leidt dit tot heel concrete verbeterpunten.
Sorgente is dan ook altijd bezig met het
verbeteren van de voedingszorg voor de patiënt
thuis.

Operationel Excellence Sorgente
*Q1 2020
99,5%

99% foutloos
Marian Noorthoek: “Van het leveren van de
verkeerde smaak tot het afleveren op een
verkeerde dag, elke fout wordt geregistreerd.
We evalueren deze gegevens vaak: we proberen
zo lean mogelijk te zijn. Als organisatie streven
we naar een 99% foutloos proces over het
gehele jaar. Deze doelstelling hebben we dit
jaar trouwens aangescherpt: voorheen was het
98%. Waarom niet 100%? Met zoveel processen

99,0%
98,5%
98,0%
97,5%
97,0%

Gesteld doel

Behaald
2017
2018
		

2019

Fouten oplossen
Wanneer een fout vaker wordt gemaakt
gaan we op zoek naar een verbetering in
het proces. In het afgelopen jaar zijn de
volgende fouten gemaakt:
1. De order bevatte een verkeerde smaak
van een product.
2. De bestelling is op een verkeerd
afleveradres bezorgd.
Het eerste probleem ontstond doordat de
patiënt aan de telefoon niet goed werd
verstaan of begrepen. Het gevolg was
dat de verkeerde smaak – die wel binnen
de machtiging paste – aan de bestelling
is toegevoegd. Inmiddels hebben de
medewerkers van de Klantenteams een
training
gesprekstechnieken
gevolgd.
Met doorvragen én samenvatten wordt de
patiënt nu beter begrepen. Ook vindt er zo
een extra controle plaats.
Het komt voor dat we vanuit de aanvraag
een foutief afleveradres doorkrijgen.
Door het adres tijdens het eerste
telefoongesprek met de patiënt te checken
komt het nu nagenoeg niet meer voor dat
een bestelling op een verkeerd afleveradres
wordt bezorgd. Zo wordt de bezorging niet
vertraagd: de patiënt kan tijdig starten met
de medische voeding.

2020
(stand tot op heden)

Sorgente is in het bezit van ISO 22000 voor voedselveiligheid en
ISO 27001 en NEN 7510 voor informatiebeveiliging
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Een kennismaking met onze
productspecialisten
Misschien heb je Isabel Spruit, Petra van Neerbos of Laura Reijm wel eens gesproken: zij zijn de productspecialisten van Sorgente. Met hun
kennis van medische voeding bieden ze ondersteuning bij het regelen van de juiste voedingszorg thuis. Ook binnen onze organisatie zijn
zij het eerste aanspreekpunt bij productinhoudelijke vragen. Hierbij volgen ze de marktontwikkelingen op de voet. Op deze pagina’s stellen
zij zich aan je voor.
Om dit te verbeteren hebben we onderzoek
gedaan naar de barrières die drinkvoedingspatiënten ervaren. Zij benoemen de volgende barrières:
1. Reden voor gebruik onbekend.
2. Gebruiksduur/ dieetduur is niet bekend.
3. Patiënt is niet genoeg bekend met
variatiemogelijkheden.
4. Bestelling wordt gedaan door
zorgprofessional of mantelzorger zonder
overleg met patiënt.
5. Communicatie is onvoldoende afgestemd op
de patiënt.
Gezamenlijke taak
“Om de drinkvoedingspatiënt te helpen bij
het behalen van het behandeldoel moeten we
gezamenlijk optrekken. Vanuit deze gedachte
hebben we een brochure ontwikkeld die je tijdens
het consult met de patiënt kunt gebruiken. Het
helpt je om het effect van drinkvoeding uit te
leggen. Ook vind je in deze brochure de smaken
van de meest gebruikte drinkvoedingen. Verder
is het mijn taak om de medewerkers van ons
Klantenteam tijdens scholingen te informeren
over alle ontwikkelingen en mogelijkheden.
Zo kunnen zij jouw patiënt goed ondersteunen
bij het gebruik van drinkvoeding,” aldus Isabel
Spruit.
1 Zorginstituut Nederland. GIPdatabank.
* Gebaseerd op herbestellingen: klanten met twee of
meer orders. Onderzoek Sorgente 2019.
Isabel Spruit
Productspecialist / Diëtist

Uw voedingsvoorschrift
Inname huidige voeding
:
:

Uw voedingsvoorschr
ift

Uw advies

……………........................

..…………… kcal

……………........................

Dosering per dag

:

……………..........................…………

……………........................

Dit bevat

:

……………..........................…………

:

……………........................

……………........................

:

……………........................

:

……………........................

Duur machtiging

:

..……………

……………........................

..……………

Variëren met gewone
voeding

Wist u dat een gemiddel
de energieverrijkte drinkvoed
300 kcal en 12 gram
ing
eiwit bevat? Dit is vergelijkb
aar met
twee boterhammen:
één met kaas en één
met zoet beleg.
In onderstaande tabel
vindt u meer vergelijki
ngen.

Zuivel
Volle melk (1 beker
van 250 ml)
Volle yoghurt (150 gram,
schaaltje)
Volle vanille vla (150
gram, schaaltje)
Volle kwark (150 ml,
schaaltje)
Volle chocolademelk
(250 ml)
Havermoutpap (250
ml, soepkom)

Broodmaaltijd
Bruine boterham (1
snee, 35 gram)
Vleeswaren, gemiddel
d (1 plak, 20 gram)
Kaas 48+ (1 plak, 20
gram)
Jam (voor 1 boterham
, 15 gram)

Energie
(kcal)

Eiwit*
(gram)

155
98
150
195
205
190

9
6
5
12
9
9

83
61
78
38

3
3
5
0

Meer aandacht voor voeding
Zijn deze ontwikkelingen te verklaren? Isabel
Spruit: “Het belang van voeding bij herstel wordt
steeds meer ingezien. Er is dan ook steeds meer
aandacht voor voeding. We zien innovaties
die beter aansluiten op de behoefte van de
patiënt. Zo zijn er drinkvoedingen die inspelen
op smaakverandering of –vervlakking, een
veelgehoorde klacht bij oncologiepatiënten.”
Warme maaltijd
Vlees >5 gram vet gemiddel
d (100 gram)
Gekookte groente

(2 opscheplepels, 100
gram)
Gekookte aardappelen
(2 opscheplepels, 100
gram)
Gekookte zilvervlies
rijst
(2 opscheplepels, 110
gram)

219
31

19
2

84

2

151

… gram eiwit

…

Energie
(kcal)

Zuivel
Volle melk (1 beker
van 250 ml)
Volle yoghurt (150 gram,
schaaltje)

..…………… kcal

..…………… gram eiwit

……………..........................…………
……………..........................…………

Wist u dat een gemiddelde
energieverrijkte drinkvoeding
300 kcal en 12 gram
eiwit bevat? Dit is vergelijkbaar
twee boterhammen:
met
één met kaas en één
met zoet beleg.
In onderstaande tabel
vindt u meer vergelijkinge
n.

..……………

:

Dit bevat

:
:

Variëren met gewone
voeding

……………........................

Dosering per dag

er vooral producten met focus op eiwit- en/of
energiegehalte op de markt gekomen. Verder
zien we een toename van compacte varianten.
Op het gebied van ziektespecifieke voedingen
zijn er weinig ontwikkelingen,” licht Isabel toe.
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Contactgegevens

Bron: www.voedingsw
aardetabel.nl

* Afgerond op
hele grammen

........................................

:

........................................

:

........................................

:

........................................

E-mail

Hoe kan u drinkvoedin
g bestellen?

Uw diëtist of arts doet
de eerste bestelling
drinkvoeding bij Sorgente.
De volgende bestellingen
kunt u zelf regelen.
Dit kan via de webwinkel
(24 uur per dag), telefonisch
of per mail.

Het effect van
drinkvoeding
op uw lichaam:

U kunt ons bereiken
door een mail te sturen
naar
teamdrinkvoeding@sorge
nte.nl of telefonisch
op
030 - 634 62 62. Wij
zijn bereikbaar op maandag
t/m vrijdag van 8.00
tot 18.00 uur.

....................................

...................................

....................................

“Mijn spiermassa is
toegenomen:
ik voel me sterker”

“De wond op
mijn voet is sneller
dichtgegaan”

Contactgegevens
Diëtist / Arts :

......................................................

:

......................................................

:

......................................................

Telefoon
E-mail

......................

.....................

......................

“Mijn
spiermassa is
: ...........................
......................
toegenom...........................
en:
ik voel me sterker”

“Het effect van de
drinkvoeding

is positief: ik kom
aan in gewicht”

“Er zitten
allemaal stoffen
in die ik nodig heb”

Sorgente

“De wond op
mijn voet is sneller
dichtgegaan”
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en NEVO-tabel

Diëtist / Arts :

Telefoon

Het effect van
drinkvoeding
op uw lichaam:

…

…

… kcal

030 – 634 62 62
teamdrinkvoeding@sorgente.
nl
www.sorgente.nl
www.facebook.com/Sorgente

bv

Drinkvoeding is een
kant-en-klare
vloeibare medische
voeding, die
energie, eiwitten, vetten,
koolhydraten, vitamines
en mineralen bevat.

“Het effect van de
drinkvoeding
is positief: ik kom
aan in gewicht”

2020

Duur machtiging
..……………

……………..........................…………

Onderzoek Sorgente feb

..…………… kcal

..…………… gram

Bron: www.voedingswaardeta
bel.nl en NEVO-tabel
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…

…

..…………… gram eiwit

:
:

..……………

Door onder meer de vergrijzing stijgt het
aantal patiënten dat drinkvoeding gebruikt.
“Deze trend zie ik ook in de ontwikkeling van
nieuwe drinkvoedingen. De afgelopen jaren zijn

……………..........................…………
……………..........................…………

……………........................

Energiebehoefte

……………........................

Cijfers GIP: toenemend aantal
drinkvoedingspatiënten
Via het GIP1 (Genees- en hulpmiddelen
Informatie Project) beschikt Zorginstituut
Nederland over een onafhankelijk, betrouwbaar
en representatief informatiesysteem dat gegevens bevat over het gebruik van genees- en
hulpmiddelen in Nederland. De informatie van
het GIP is gebaseerd op de declaratiegegevens
voor de farmaceutische zorg (inclusief dieeten voedingsmiddelen) en hulpmiddelenzorg,
afkomstig van zorgverzekeraars.

:

… kcal

… gram

Eiwitbehoefte
Uw advies

Als productspecialist Drinkvoeding heeft Isabel
Spruit kennis van alle soorten drinkvoeding:
“Het aanbod is groot. Zo zijn er méér dan 120
merken op de Nederlandse markt. In totaal
worden er meer dan 350 smaken aangeboden.
De patiënt heeft dus veel keuzemogelijkheden.
En dat is goed: om het voorschrift vol te houden
is het belangrijk om te kunnen variëren.”

… kcal

… gram eiwit

……………..........................…………
……………..........................…………

....................................

Sorgente

“Er zitten
allemaal stoffen
in die ik nodig heb”
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* Afgerond op
hele grammen

70% van de patiënten is compliant
Het doel van de inzet van drinkvoeding is dat de
patiënt het behandeldoel haalt. Uit onderzoek
blijkt dat de compliance* bij drinkvoedingspatiënten 70% bedraagt. Dit betekent dat
30% van de patiënten geen herbestelling voor
drinkvoeding plaatst. Voor een deel is dit conform het behandelplan. Er is ook sprake van
ongewenste vroegtijdige uitval.

030 – 634 62 62
teamdrinkvoeding@so
rgente.nl
www.sorgente.nl
www.facebook.com/S
orgentebv

Drinkvoeding is een
kant-en-klare
vloeibare medische
voeding
energie, eiwitten, vetten,, die
koolhydraten, vitamine
s
en mineralen bevat.

2020

:

……………..........................…………
……………..........................…………

:
:

Onderzoek Sorgente feb

Inname huidige voeding
:

Energiebehoefte
Eiwitbehoefte

Afdeling Scelta

(sales en productspecialisten)
Bereikbaar op werkdagen van
08.30 tot 17.00 uur.
Telefoon : 030-634 62 66
E-mail
: scelta@sorgente.nl
Wil je op de hoogte blijven van alle marktontwikkelingen? Meld je via
www.sorgenteprofessionals.nl aan voor
onze nieuwsbrief. Én volg ons op LinkedIn
en Twitter.

Petra van Neerbos is werkzaam als
productspecialist
Sondevoeding.
Zij is op de hoogte van alles wat
er speelt op het gebied van sondevoeding en toebehoren. Maar ook
van de behoeften en wensen van
patiënten.
Om een beeld te schetsen van de
patiëntengroep: in Nederland zijn
er ongeveer 9.100 patiënten (GIP
cijfers 2018) die gebruikmaken
van sondevoeding thuis. Dit aantal
is de afgelopen jaren toegenomen.
Wat betreft leeftijd, ziektebeeld en
sociale ondersteuning vertonen
deze patiënten grote onderlinge
verschillen. Om deze patiënten in
de thuissituatie goed te kunnen
ondersteunen zet Petra haar kennis en ervaring in. Hierbij werkt
ze nauw samen met het team voedingsverpleegkundigen van Sorgente. Door deze samenwerking
kunnen we de kennis snel in praktijk brengen.
Maserati of Opel?
Het assortiment toebehoren voor
het toedienen van sondevoeding

is groot. Niet alleen is het assortiment continu in ontwikkeling,
ook verandert de vraag van zorgprofessionals en patiënten.
Petra van Neerbos: “Ik vind het altijd weer een uitdaging om bezig
te zijn met een casus waarbij we
de zorgvraag, de kosten, de kwaliteit én het aantal toebehoren dat
een patiënt gebruikt op elkaar
moeten afstemmen. We kunnen
het geld maar één keer uitgeven!
Soms wil de patiënt een Maserati,
terwijl een Opel ook toereikend is.
Het komt ook voor dat een patiënt
extreem veel aan materialen voor
het toedienen van sondevoeding
gebruikt. In een aantal situaties
– denk aan bepaald medicatiegebruik – is dit ook echt noodzakelijk. Het gebruik van agressieve
medicatie kan de kwaliteit van
het materiaal aantasten, waardoor
vervanging eerder noodzakelijk
is. Maar er zijn ook patiënten die
veel verbruiken, omdat de materialen verkeerd worden toegepast.
In dit geval kan een bezoek van de
voedingsverpleegkundige bij de

Petra van Neerbos
Productspecialist / Diëtist

patiënt thuis uitkomst bieden:
deze kan het gebruik van de
sondevoeding en toebehoren nogmaals analyseren en advies geven.
Elke patiënt is uniek. Zo beoordelen we elke casus dan ook.”

Doelmatig gebruik
Door het maken van bewuste
keuzes draagt Sorgente bij aan
het toekomstbestendig maken
van ons zorgstelsel, waarbij tevredenheid van de patiënt en
doelmatig gebruik van materialen samengaan.

Laura Reijm: “Als productspecialist Dieetzuigelingenvoeding én
Stofwisselingspreparaten
houd
ik me bezig met een heel diverse
groep patiënten. Niet alleen varieert de leeftijd van deze patiënten
van jong tot oud, ook vertonen ze
heel specifieke ziektebeelden. Er
bestaan veel verschillende stofwisselingsziekten. Hoewel zij zich niet
altijd ‘chronisch patiënt’ voelen,
gebruiken bepaalde patiënten wel
hun leven lang medische voeding.”

van onze patiëntjourney. Zo hebben we vorig jaar in samenwerking
met een fabrikant een evenement
georganiseerd voor iedereen met
een aminozuurstofwisselingsziekte. Het was een dag van ontmoeting, ontspanning én ervaringen
delen tussen patiënten onderling
en hun ouders,” vertelt Laura.

Meet the patient
“Om deze patiënten de beste ondersteuning te kunnen bieden bij
het gebruik van medische voeding wil ik hen zo goed mogelijk
leren kennen. Het ontmoeten van
patiënten en met hen in gesprek
gaan is een belangrijk onderdeel

Laura Reijm
Productspecialist / Diëtist

Eiwitarme producten
Naast aminozuurpreparaten levert
Sorgente ook eiwitarme producten. Van pasta en pizzabodem tot
koekjes en chocolaatjes, het assortiment telt bijna 40 eiwitarme
dieetproducten. Dit is in overleg met de patiënt bepaald. Goed
om te weten: de patiënt kan het
bestellen van deze producten
combineren met die van de
medische voeding.

Samenwerken?
In het streven naar het nóg beter leren kennen van deze doelgroep
is samenwerking van groot belang. Zie jij als zorgprofessional
mogelijkheden tot samenwerking? Neem dan contact op met Laura
Reijm. Optimale zorg leveren we met elkaar!

Naast drinkvoeding, sondevoeding en dieetzuigelingenvoeding is er
nog een specifieke productgroep waarin Sorgente is gespecialiseerd:
stofwisselingspreparaten en eiwitarme producten.
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De beste medische
voedingszorg aan huis met
oog voor mens en milieu
antwoordelijk is voor 13,4% van
de CO2 uitstoot in Nederland legt
PostNL zich zoveel als mogelijk toe
op duurzame logistiek. Met de invoering van stadslogistiek lanceert
PostNL een nieuwe manier van
goederenbezorging, die de distributie in steden duurzaam, leefbaar
en toekomstgericht maakt,” legt
Monique uit.

Al 23 jaar – vanaf de oprichting
– streeft Sorgente ernaar om een
verantwoorde onderneming te
zijn. In de optiek van directeur
Monique Klepke gaat de continuïteit van het bedrijf samen met
het welzijn van mens en milieu.
“Vooropgesteld, binnen ons bedrijf
stellen we de patiënt centraal. Alle
120 medewerkers van Sorgente
zetten zich – ieder op zijn of haar
eigen manier – elke dag weer in om
patiënten de juiste zorg te bieden.
Het welbevinden van onze medewerkers is dan ook van groot belang. Zij maken het verschil voor
de patiënt! Naast een intensief opleidingsprogramma en goede arbeidsvoorwaarden hebben we veel
aandacht voor het realiseren van
een gezonde en veilige werkomgeving,” vertelt Monique.
Ons nieuwe pand
Eind vorig jaar is Sorgente verhuisd naar een nieuw pand. Hierin
zijn de nieuwste technieken toegepast. Monique Klepke noemt een
aantal voorbeelden: “Om te beginnen is ons gehele pand gasloos.
We hebben namelijk een warmtepomp laten installeren. Op deze
manier leveren we een wezenlij-
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Colofon
‘Special medische voeding’ is een
uitgave van Sorgente.

ke bijdrage aan het verminderen
van de CO2-uitstoot. Verder staan
er 400 zonnepanelen op het dak.
Hiermee wekken we groot deel van
onze elektriciteit zelf op. Om het
welzijn van onze medewerkers te
vergroten beschikken we over een
klimaatsysteem, dat stukken aangenamer is dan dat in het vorige
pand. Ook het vele daglicht en het
groen in én om het nieuwe pand
worden als heel plezierig ervaren.”
Relatie met leveranciers
Als het gaat om het milieu dan
zijn leveranciers belangrijke stakeholders. Sorgente onderhoudt
langdurige relaties met leveranciers die een bijdrage leveren aan
de genoemde doelen. Dit geldt
voor alle leveranciers, groot en
klein. “Sinds kort schenken we
80days koffie. Deze organisatie
biedt Nepalese boeren een eerlijke
prijs voor hun koffie. Met dit inkomen kunnen de boeren hun gezin
onderhouden. We zijn blij dat we
met deze koffie een kleine bijdrage
leveren aan het terugdringen van
de werkloosheid en armoede in
Nepal. PostNL, onze grootste
leverancier, verzorgt alle pakketbezorging van medische voeding.
Aangezien de transportsector ver-

Redactie
Karin Kemp
Laura Reijm
Estrellita Vermeulen

Benefit Corporation
De ambitie van Sorgente past uitstekend in de ambitie van B-Corp.
Dit is een wereldwijde organisatie
die toetst of bedrijven duurzaam
zijn. Bedrijven met sociale en/of
ecologische impact, die verantwoordelijkheid nemen, transparant
zijn én een bijdrage leveren aan de
economie van de toekomst ontvangen het B-Corp certificaat. Op dit
moment doorloopt Sorgente het
assessmenttraject. Zoals het er nu
naar uitziet zullen we in de tweede
helft van 2020 als eerste organisatie in medische voeding thuis het
certificaat in ontvangst mogen nemen.

Onze contactgegevens
Heb je een vraag over de inhoud van
deze krant. Of wil je nog meer weten
wat Sorgente kan betekenen voor je
patiënt, dan kun je rekenen op de
hulp van onze rayonmanagers. Zij
gaan graag met je in gesprek.
Afdeling Scelta
(sales en productspecialisten)
Bereikbaar op werkdagen van
08.30 tot 17.00 uur.
Telefoon: 030 – 634 62 66
E-mail: scelta@sorgente.nl

Regio zuid: Brabant, Limburg
en Gelderland

Anouska van der Zee
Telefoon: 06 – 426 24 918
E-mail: avanderzee@sorgente.nl
Regio west: Noord-Holland,
Zuid-Holland, Utrecht,
Zeeland en Flevoland

Jessica Kraan
Telefoon: 06 – 185 31 993
E-mail: jkraan@sorgente.nl
Regio noord: Friesland,
Groningen, Drenthe en
Overijssel

Monique Klepke
Directeur

Harkelien Kruijer
Telefoon: 06 – 185 31 965
E-mail: hkruijer@sorgente.nl

Informatie gebruiken
Aan het samenstellen van deze uitgave is de hoogste
zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er
kleine onvolkomenheden in staan. Sorgente ziet af van
elke aansprakelijkheid.

Jorien Mulder
Field Sales Manager
Telefoon: 06 – 416 03 034
E-mail: jmulder@sorgente.nl

