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De diëtisten van
Voeding & Dieet Plus

Wie zijn wij?

Voor wie?

Vergoedingen

Voeding & Dieet Plus is een kleine, flexibele diëtistenpraktijk. Naast goede dieetadviezen hechten wij veel waarde
aan persoonlijke begeleiding. U kunt rechtstreeks bij ons
terecht voor informatie of voor het maken van een afspraak.

Voeding & Dieet Plus is er voor iedereen die deskundig
dieetadvies en persoonlijke begeleiding wil.
Bijvoorbeeld bij:
- ondergewicht
- overgewicht
- diabetes mellitus (suikerziekte)
- hoog cholesterolgehalte
- hoge bloeddruk
- hartfalen
- verminderde nierfunctie
- maag- en darmklachten
- copd (longklachten)
- ongewenst gewichtsverlies
- slechte eetlust
- drink- en sondevoeding
- eetproblemen
- voedselovergevoeligheid
- koemelk allergie
- lactose intolerantie
- jicht
- zwangerschap

Wat wordt vergoed?
De diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering en in
sommige gevallen ook nog extra vanuit de aanvullende
verzekering.
Raadpleeg svp uw polisvoorwaarden of neem contact op
met uw zorgverzekeraar. De vergoeding die u ontvangt voor
de diëtist telt mee voor uw eigen risico. Voor kinderen tot 18
jaar is het eigen risico niet van toepassing.
Wij bespreken met u de vergoedingen van dieetadvisering
door de zorgverzekeraar.

Voor mensen van alle leeftijden:
- kinderen
- volwassenen
- ouderen

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u
telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen.

De diëtisten van Voeding & Dieet Plus, locatie Didam zijn
Nicole van den Boom en Susanne Hustinx.

Wat doen wij?
U krijgt van ons informatie over voeding en een dieetadvies
dat bij ú past, persoonlijk en op maat.
De inhoud van het gesprek zal afhangen van úw wensen en
vragen.
Wij proberen de informatie en adviezen zo veel mogelijk af
te stemmen op uw huidige leef- en eetpatroon. Een dieet
moet immers praktisch uitvoerbaar en leefbaar zijn. De kans
dat de voedingsveranderingen en het resultaat blijvend zijn,
is dan groter.

Voor groepen:
op aanvraag geven wij voorlichting.
Voor huisbezoek:
op verzoek van uw (huis)arts is een huisbezoek mogelijk.

Als u deelneemt aan ketenzorg Diabetes, CVRM (CardioVasculair Risico Management) of COPD (longziekten), telt
de vergoeding van de diëtist niet mee voor uw eigen risico.
Voorwaarde is wel dat u een verwijsbrief (met daarop de
diagnose) van uw huisarts heeft.

Afspraak maken?

