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De diëtist is deskundig op het gebied van voeding en 
gezondheid en kan u hier advies over geven. Iedereen is anders 
en ieder mens heeft zijn eigen eetgewoontes. Vanwege uw 
gezondheid is het soms van belang om uw voedingspatroon aan 
te passen. De diëtist werkt nauw samen met uw arts om ervoor te 
zorgen dat u de juiste voeding krijgt: passend bij uw aandoening, 
uw behandeling én natuurlijk uw persoonlijke voorkeuren.

Specialisaties
Onze diëtisten staan in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn 
gespecialiseerd in de behandeling van ouderen en chronisch 
zieken. Zij zijn aangesloten bij verschillende netwerken zoals 
Parkinsonnet en DGO.

Voor wie is de diëtist?
De diëtist kan u helpen als u vragen heeft over:
•  ondervoeding en ongewenst gewichtsverlies
•  slecht genezende wonden 
•  obesitas
•  verminderde nierfunctie
•  obstipatie en (langdurig) diarree
•  gebruik van drink- of sondevoeding
•  voeding bij de verschillende ziektes zoals Diabetes 

mellitus, COPD, ziekte van Parkinson, Oncologie en Dementie
•  gezonde voeding in het algemeen

Wat kan u verwachten?
Tijdens het eerste bezoek zal de diëtist u veel vragen stellen 
over uw gezondheid, uw eetgewoontes, uw verwachtingen en uw 
wensen. Samen met u stelt de diëtist een persoonlijk advies op. 
Centraal staat dat het advies een positieve bijdrage levert aan 
uw functionaliteit, kwaliteit van leven en de mogelijkheid om zo 

lang mogelijk deel te nemen aan de 
samenleving. Dit doen we vanuit een 
brede multidisciplinaire benadering. ‘Samen met u stelt de diëtist 

een persoonlijk advies op.’



Verwijzing en vergoeding
Voor de vergoeding van onze diensten heeft u een verwijzing 
nodig van uw behandelend arts. De diëtist wordt vergoed vanuit 

de basisverzekering, voor drie uur per 
jaar. Afhankelijk van uw aanvullende 
verzekering zou daar nog extra tijd bij 
kunnen komen.

Interesse?
U bent op alle locaties van Kennemerhart van harte welkom. 
Onze diëtisten kunnen ook op aanvraag van uw huisarts bij u 
thuis komen.

‘De diëtist kan u helpen 
als u vragen heeft.’



Kennemerhart biedt vanuit tien locaties in 
Kennemerland zorg aan mensen die ouder worden en 
ouder zijn. Cliënten en hun naasten kunnen rekenen 
op professionele, betrokken ondersteuning in de 
thuissituatie, in dag- of ontmoetingscentra, in één van 
onze woonzorgcentra of via ons behandelcentrum. 
Onze kernwaarden: persoonlijk en op maat, met 
aandacht en in samenspraak én sociaal betrokken. 
Zorg die draait om de cliënt: dát is Kennemerhart!

KENNEMERHART.NL

Behandelcentrum Kennemerhart
Ridderstraat 32
2011 RS  Haarlem
Telefoon: 023 8 914 100
e-mail: behandelcentrum@kennemerhart.nl

U kunt onze diëtisten bereiken via het behandelcentrum van 
Kennemerhart, 023 8 914 100. De locaties waar u welkom bent 
zijn Anton Pieckhofje, De Blinkert, A.G. Bodaan, Huis in de 
Duinen, Janskliniek, Meerleven, De Molenburg, Overspaarne, 
De Rijp en Schoterhof. 


