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Patiënteninformatie 

Tot 120 jaar, omein! 
Afdeling Joodse Zaken is er 

voor u 
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Medewerkers Joodse Zaken 

Ziekenhuis Amstelland is een algemeen ziekenhuis, 

waar mensen van alle geloofsovertuigingen welkom 

zijn. Hiernaast heeft het een bijzondere functie voor de 

joodse gemeenschap in Nederland. Het ziekenhuis 

heeft twee joodse vleugels, op de afdeling Kliniek 

Boven en de afdeling Kliniek Beneden, die uniek zijn. 

Aan het ziekenhuis is een afdeling Joodse Zaken 

verbonden.  

Een team van professionele medewerkers die hun 

diensten niet alleen op de vleugels, maar ook aan 

patiënten op alle afdelingen van Ziekenhuis 

Amstelland aanbiedt! 

 



 
 

Wat wij voor patiënten kunnen betekenen 

In het ziekenhuis willen mensen hun gewoonten 

continueren. Wij scheppen de mogelijkheid de joodse 

gebruiken die de patiënt gewend is thuis uit te voeren, 

met dezelfde vanzelfsprekendheid in het ziekenhuis 

voort te zetten. 

Wij respecteren uw privacy, net als iedereen in 

Ziekenhuis Amstelland. Dankzij onze professionaliteit, 

kennis en ervaring zijn wij ook in staat minder 

gebruikelijke problemen samen met u op te lossen.  

De medewerkers Joodse Zaken: 

 maken kidoesj op sjabbat, samen met vrijwilligers 

 zorgen voor moutsebroodjes en wat lekkers voor 

vrijdagavond, sjabbat en feestdagen 

 begeleiden u naar sjoel op sjabbat of feestdagen; 

 bieden een luisterend oor 

 kunnen een miesjeberach (zegen voor beterschap) 

voor u laten maken 

 brengen u desgewenst in contact met een joods 

pastoraal werker of met een rabbijn 

 proberen een plek te regelen voor u als joodse 

patiënt op één van de joodse vleugels 

 zorgen voor kosjer eten. Mocht uw partner op 

sjabbat of feestdagen mee willen eten, dan kunnen 

zij dat regelen. 

De afdeling Joodse Zaken is er voor iedereen: van 

vroom tot vrij! Zowel voor u als uw familie. In goede 

en moeilijke tijden. 



 
 

Waar 

Het kantoor is gevestigd op de afdeling Kliniek Boven 

(naast de lift), maar de medewerkers komen elke dag 

op elke afdeling van het ziekenhuis. Wij bezoeken 

dagelijks de patiënten die daar prijs op stellen. 

Contact  

De medewerkers Joodse Zaken zijn tijdens 

kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (020) 755 

6319. In dringende gevallen kunt u buiten kantooruren 

(op feestdagen en in het weekend) de dienstdoende 

medewerker van het team bereiken via de receptie 

van het ziekenhuis. De verpleging kan dit voor u 

verzorgen.  

 

 

 

 

 

Opmerkingen over deze folder 

Ontbreekt er informatie in deze folder of 

is iets onduidelijk beschreven, dan horen 

wij dat graag. U kunt uw opmerkingen 

doorgeven via voorlichting@zha.nl 

 


