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Attent Zorg en Behandeling 
Diëtetiek in de eerste lijn 

 

Informatie 

Wilt u zorg aanvragen, heeft u vragen over onze zorgverlening, wilt u 

weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten of 

wilt u weten wat Attent Zorg en Behandeling nog meer voor u kan 

betekenen? Bezoekt u dan onze website 

www.attentzorgenbehandeling.nl of neem contact op met het 

Attentiepunt. 

 

Contact 

Attent Zorg en Behandeling 

Attentiepunt 

 

T 0800 288 36 89 (tijdens kantooruren) 

E attentiepunt@attentzorgenbehandeling.nl 
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De diëtist is lid van de Nederlandse 

Vereniging van Diëtisten en van het 

kennisnetwerk Diëtisten Geriatrie en 

Ouderen. Tevens is de diëtist 

ingeschreven in het Kwaliteitsregister 

Paramedici.  

. 

 

 

Met ingang van 1 januari 2013 is er 3 uur 

dieetbehandeling per jaar opgenomen in de 

basisverzekering. 

 

 

 

Wat doet een diëtist? 

De diëtist is een deskundige op het gebied van voeding en diëten en 

geeft adviezen over eten en drinken in relatie tot ziekte en 

gezondheid. 

 

De hulp van een diëtist kan onder andere worden ingeschakeld bij: 

 Ondervoeding, ondergewicht of ongewenst gewichtsverlies 

 Decubitus (doorligwonden) 

 Kauw– en slikproblemen 

 Nierziekten 

 Hart– en vaatziekten 

 Maag-darmklachten 

 COPD 

 Diabetes mellitus 

 Overgewicht 

 Oncologie 

 

 

Hoe werkt de diëtist? 

De diëtist werkt meestal op verwijzing van een (huis)arts. In het 

eerste gesprek wordt uitgebreid ingegaan op de klachten om zo uw 

hulpvraag helder te krijgen. Vervolgens wordt uw huidige 

voedingspatroon doorgenomen. Dit is namelijk het uitgangspunt van 

de behandeling. 

 

In overleg met u zal de diëtist bekijken welke aanpassingen in de 

voeding nodig kunnen zijn en wordt een advies opgesteld. Het advies 

zal aansluiten bij wat u gewend bent te eten en te drinken. 

 

Na het eerste gesprek zullen er in overleg vervolgafspraken worden 

gemaakt. Tijdens deze vervolgconsulten wordt gekeken hoe het gaat 

met de uitvoering van de gemaakte afspraken en kunnen deze 

worden bijgesteld of uitgebreid. 

 

 

Wat kan de diëtist van Attent voor u betekenen? 

De diëtist van Attent heeft ruime ervaring in de behandeling van 

ouderen en veel voorkomende ziektebeelden bij ouderen. Indien 

nodig vindt multidisciplinaire behandeling plaats.  

 

Heeft u vragen of problemen heeft op het gebied van voeding en 

diëten? Dan kunt u contact opnemen met de diëtisten van Attent 

Zorg en Behandeling  

 

U kunt bij hen terecht met een verwijzing van uw (huis)arts. De diëtist 

van Attent Zorg en Behandeling kan ook bij u thuis komen 

 

Vergoeding 

In de basisverzekering is drie uur dieetbehandeling opgenomen. Voor 

meer uren kunt u eventueel een beroep doen op uw aanvullende 

verzekering.  

 

 

 


