Een afspraak maken
Bel 076 – 53 18 801 voor meer informatie of om een afspraak te
maken.
Het behandelcentrum van het zuiden is elke werkdag bereikbaar van
9.00 tot 17.00 uur. U kunt een e-mail sturen naar:
behandelcentrum@vanhetzuiden.nl
Voor meer informatie raadpleeg onze website: www.vanhetzuiden.nl

van het zuiden

Interessante websites
www.vanhetzuiden.nl
www.nvdietist.nl
www.voedingscentrum.nl
www.zorghotelbreda.nl
www.elisabethbreda.nl

Diëtist
Verantwoord, gezond en lekker eten

Diëtist
Verantwoord, gezond en lekker eten

Voeding is erg belangrijk voor uw gezondheid en welzijn. U merkt
het aan uw lichaam en stemming als u gezond en lekker eet. Niet
te veel, niet te weinig en met voldoende vitamines en
voedingsstoffen. De diëtisten van behandelcentrum van het
zuiden helpen u bij een gezond eet- en beweegpatroon. Zij
adviseren u ook over voeding bij een beperking of aandoening.
Wat doet een diëtiste?
Een diëtist behandelt cliënten die, als gevolg van een ziekte, trauma,
beperking of handicap, een dieet op medisch voorschrift nodig
hebben. Ook geeft een diëtist voedingsadviezen naar aanleiding van
vragen van de cliënt en diens naasten.
De diëtisten van het behandelcentrum zijn gespecialiseerd in de
behandeling van ouderen en langdurig zieken met gezondheidsproblemen.

Voor wie
U kunt terecht met algemene of specifieke vragen over bijvoorbeeld:
verminderde eetlust, onbedoeld gewichtsverlies, over- of ondergewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, maagdarmproblemen,
verstopping of diarree, nierfunctiestoornis, eten of drinken.
De diëtisten van behandelcentrum van het zuiden behandelen cliënten
in een van de behandelcentra in regio Breda. Daarnaast behandelen zij
ook cliënten in de thuissituatie.

Het behandelcentrum van het zuiden
Bij ons behandelcentrum werken we volgens het ‘one stop shop’model. Dat betekent dat u waar mogelijk aaneengesloten
verschillende onderzoeken en behandelingen op één plek krijgt,
zonder dat u daarvoor aparte afspraken hoeft te maken.
De behandelaren werken in teamverband. Zij kijken met elkaar mee
om klachten of ongemakken vroegtijdig te zien of te voorkomen.
Door samen te werken met andere specialisten, kunnen zij u de best
mogelijke behandeling geven.

Verwijzing en vergoeding
De diëtisten in het behandelcentrum werken met een verwijzing van
een huisarts of zonder een verwijzing. Behandelingen bij de diëtist
worden vergoed uit de basisverzekering voor 3 uur per jaar van de
behandeling. Daarnaast zijn er aanvullende verzekeringen die extra
vergoeden, kijk hiervoor in uw polis. Als de behandeling valt onder
zogenaamd DBC (zorggroep voor mensen met diabetes, hart- en
vaatziekten en COPD), hoeft er géén eigen risico betaald te worden.
Hiervoor is een verwijzing van de (huis)arts nodig met deze
aantekening.
Wilt u weten of uw behandeling wordt vergoed? Neem dan contact op
met uw zorgverzekeraar.

