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Wat kan een diëtist voor 
u betekenen?

Een diëtist is dé specialist 
op het gebied van voeding. 
Er wordt door de diëtist 
gekeken naar leeftijd, 
geslacht, wensen en behoefte. 
Een advies is dus heel 
persoonlijk en wordt 
afgestemd op uw leefstijl. 
Aanpassingen in de voeding 
kunnen een groot effect 
hebben op uw gezondheid. 
Het is dus ook voor uw 
gezondheid belangrijk om 
met gezonde voeding aan de 
slag te gaan. 

Waarvoor kunt u naar de diëtist?

• Overgewicht (Obesitas), zowel bij volwassenen 
 als kinderen
•  Diabetes Mellitus (suikerziekte) 
 of zwangerschapsdiabetes
•  Ondergewicht, (ongewenst) gewichtsverlies
•  Te hoog cholesterolgehalte 
•  Te hoge bloeddruk of hartfalen
•  Maag-/darmklachten, zoals gastro-oesofageale 
 reflux, prikkelbare darmsyndroom, chronische 
 diarree, obstipatie, ziekte van Crohn
• Voedselovergevoeligheid, voedselallergie, 
 lactose intolerantie
• COPD of Cystic Fibrosis
• Decubitus
• Advies bij een koolhydraat arm voedingspatroon
• Advies over sportvoeding
• Advies over voeding bij zwangerschap

Overal om ons heen is informatie te vinden 
over voeding. Maar wat is nu juist? En welke 
voeding past bij u? 
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Vergoeding diëtist:

In 2017 wordt dieetadvisering vergoed 
vanuit het basispakket, met een maximum 
van 3 uur per jaar. Deze uren worden 
verrekend met het eigen risico. Daarnaast 
kan het zo zijn dat u aanvullend verzekerd 
bent. Als dit het geval is, heeft u meestal 
recht op extra dieetadvisering. De consulten 
vanuit uw aanvullende verzekering vallen 
niet onder uw eigen risico. Omdat kinderen 
tot 18 jaar geen eigen risico hebben, hebben 
deze altijd recht op 3 uur dieetadvisering. 

Diabetes, COPD en cardiovasculair risico-
management (hoog cholesterol, hoge   
bloeddruk) vallen onder de ketenzorg         
en worden voor 100% vanuit de basis-
verzekering vergoed, zonder dat dit met 
uw eigen risico wordt verrekend. Dit geldt 
alleen als u wordt doorverwezen door de 
huisarts of praktijkondersteuner. Als u hier 
meer informatie over wilt, kunt u dat bij 
Diëtistenpraktijk Lieke of bij uw huisarts 
opvragen.

Verschil diëtisten en gewichtsconsulenten:

Er is een groot verschil in de opleiding van 
diëtisten en gewichtsconsulenten. Wat het 
verschil is kunt u lezen op onze website.

Afspraak maken bij 
Diëtistenpraktijk Lieke?

Diëtistenpraktijk Lieke is gevestigd in 
het gebouw van Echt Gezond in Echt 
en is werkzaam in regio Echt-Susteren. 
De praktijk staat geregistreerd in het 
Kwaliteitsregister voor Paramedici. 
Wij behandelen alle ziektebeelden die 
staan beschreven onder ‘waarvoor 
kunt u naar de diëtist’, maar richten 
ons vooral op het teweeg brengen van 
gedragsverandering (vaak belangrijk 
bij mensen met overgewicht) en de 
behandeling van mensen met een 
Prikkelbare Darm Syndroom. Verder 
kunt u rekenen op een persoonlijke en 
professionele behandeling waarin u 
en uw zorgvraag centraal staan. 

U kunt een afspraak maken via de 
telefoon of via de e-mail. 
Meer informatie kunt u vinden op onze 
website: www.dietistenpraktijklieke.nl. 


