
Ontdek het effect van een uitgebalanceerd 

voedingspatrooN. Dietistenpraktijk Lieke 

kan u hierbij helpen!

Maag-en darmklachten, 

diabetes, hoge bloeddruk, 

hoog cholesterol, over-

of juist ondergewicht?



Een voedingspatroon op maat
De reden om een voedingspatroon te veranderen is voor iedereen 
anders. Heeft u bijvoorbeeld last van maag- en darmklachten? Wilt 
u proberen om de medicatie te verminderen of zelfs weg te laten? 
Wilt u zich graag wat fi tter voelen? Een voedingspatroon op maat 
kan hier goed bij helpen.

Afspraak maken?
De praktijklocatie bevindt zich in het gebouw van Fysiopraktijk Engels, 
waarbij wordt samengewerkt met verschillende paramedici. Vanuit de 
verzekering komt u in aanmerking voor vergoeding voor uw dieetadvies. 
De hoeveelheid van deze vergoeding hangt af van het verbruikte eigen 
risico en hoe u verzekerd bent. Hoe dit precies zit kunt u lezen op onze 
website, maar u kunt hiervoor ook vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wij behandelen alle voedingsgerelateerde ziektebeelden, maar onze 
specialisaties liggen voornamelijk bij dieetbehandeling voor mensen met 
het Prikkelbare Darmsyndroom en in het coachen van mensen die willen 
streven naar een blijvende leefstijlverandering. Voor meer informatie 
of het maken van een afspraak, kunt u ons bellen of mailen.
 

Meer dan alleen voedings- of dieetadvies
Weten hoe het voedingspatroon verbeterd kan worden, betekent nog niet 
altijd dat dit lukt. Wij geven niet alleen advies, maar coachen u ook in 
het veranderen van uw gedrag. Door in te gaan op het veranderen van 
het gedrag en het ontdekken van de onderliggende motivatie, kan een 
tijdelijke verandering van het voedingspatroon worden omgevormd tot 
een blijvende gezonde leefstijl. Hierbij hoort natuurlijk ook af en toe een 
gebakje of een glaasje wijn. Zolang er maar balans in zit.
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