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Voeding 
en dieet



Informatie en advies 
over voeding en dieet 
Zo vanzelfsprekend als eten gewoonlijk is, zo bijzonder wordt 
het als u uw eetpatroon moet aanpassen. Bijvoorbeeld bij ziekte 
of veranderingen in uw gewicht. De diëtist helpt u de voeding 
te kiezen die het best bij u past, met oog voor uw persoonlijke 
wensen.

Gezond blijven en u goed voelen
Als het goed is, is eten lekker en gezellig en draagt het nog bij  
aan een gezond leven ook. Wat u eet, heeft u elke dag zelf voor  
het kiezen, maar dat maakt het soms ook ingewikkeld. Wat zijn 
gezonde keuzes voor mij? 

Als eten problematisch wordt, bijvoorbeeld als u slechte 
eetgewoontes heeft ontwikkeld of bepaalde voedingsmiddelen  
niet kunt eten, kan de diëtist u helpen met een gezond 
voedingspatroon.

Een diëtist helpt mensen niet alleen bij het afvallen of aankomen.  
Ook bij aandoeningen als COPD, Diabetes Mellitus, kanker of de  
ziekte van Parkinson kan de diëtist met gericht voedingsadvies  
veel voor u betekenen. Goede voeding kan soms zelfs voorkómen  
dat u op medicijnen aangewezen raakt. Zo kan afvallen helpen  
tegen een hoge bloeddruk of kunnen aanpassingen in uw dieet  
uw cholesterol verlagen.
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Genieten hoort er ook bij

‘Mijn man heeft een beroerte gehad. Gelukkig is 
hij er goed bovenop gekomen. Maar je denkt al 
wel snel: hoe kunnen we een volgende beroerte 
voorkomen? De huisarts verwees ons naar de 
diëtist. Zij vertelde dat overgewicht een belangrijke 
risicofactor is. Mijn man was inderdaad aan de 
stevige kant. Er konden wel wat kilo’s af. 

De diëtist vertelde hoe we gezonder konden eten. 
Veel groenten, fruit, vis, peulvruchten en granen. 
Maar ze legde ons geen strikt weekmenu op. De 
verandering moest bij onszelf vandaan komen. 
Omdat ik de boodschappen doe, moest ook bij mij 
de knop om. In plaats van een gevulde koek om acht 
uur ’s avonds eten we nu een appeltje. Behalve op 
zaterdag. Genieten hoort er ook bij.’

Hettie

Persoonlijk advies
In het eerste gesprek bespreekt u samen met de diëtist uw 
situatie en uw wensen. Wat eet u zoal op een dag? Hoeveel 
beweegt u? Hoe leeft en werkt u? Wat wilt u bereiken met de 
aanpassingen? Wat we eten is heel persoonlijk. Na het gesprek 
heeft de diëtist een goed beeld van uw situatie. U krijgt een 
persoonlijk advies, afgestemd op uw doel.
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Voor al uw vragen
De diëtist is uw specialist voor al uw 
voedingsvragen. U kunt bij ons terecht voor  
vragen als;  

• Ik weet net dat ik diabetes heb. Wat moet ik 
veranderen in mijn voeding? 

• Is minder vet eten de oplossing voor mijn 
hartklachten? 

• Ik heb vaak last van mijn darmen. Zou het 
FODMAP-dieet mij hierbij kunnen helpen? 

• Door COPD vind ik het lastig om mijn gewicht op 
peil te houden. Hoe krijg ik een gezond gewicht? 

• Mijn vader heeft dementie en vergeet te eten. 
Hoe help ik hem hierbij? 

• Door een beroerte verslik ik me soms. Krijg ik met 
gepureerd eten wel genoeg vitaminen binnen? 

• Wanneer het eten slechter gaat, welke 
dieetvoeding kan ik dan gebruiken?

question-circle
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Contact
Wilt u gebruik maken van de diensten van onze diëtisten?  
Dan kunt u op onze website www.sensire.nl/voedingendieet  
meer informatie vinden. Ook is het mogelijk om via een 
aanmeldformulier contact met ons op te nemen. 

U kunt kiezen voor een afspraak op één van onze locaties of 
een digitaal consult. Als het nodig is, kan de diëtist u ook thuis 
bezoeken.

Kosten
Vanuit de basisverzekering wordt drie uur dieetadvisering 
vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd u daarbij rekening met 
het verplicht eigen risico. Verschillende zorgverzekeraars bieden 
extra uren dieetadvisering vanuit de aanvullende zorgverzekering. 
U kunt dit terugvinden in uw polisvoorwaarden.
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rnUw eigen wensen, gewoonten en omgeving: 
ze geven uw leven kleur, brengen geluk. 
Juist als gezondheid minder vanzelfsprekend wordt. 

Uw geluk, dat motiveert ons: 
in wijkverpleging, onze huizen en revalidatie.
samen met u zoeken hoe het kan: leven zoals u wilt. 

www.sensire.nl
info@sensire.nl

24 uur per dag:
0900 88 56 


