
Diëtetiek

Ziekenhuis Gelderse Vallei



De diëtist is dé deskundige op het gebied van voeding en kan voor u
een voedings- en dieetadvies op maat maken.

De diëtist begeleidt u bij het samenstellen van een goede voeding,
afgestemd op u en uw voedingsgewoonten en reden van verwijzen. In het
eerste gesprek verzamelt de diëtist informatie over de reden van uw
verwijzing, uw voedingsgewoonten en persoonlijke omstandigheden.
Vervolgens worden in overleg met u doelen gesteld en een dieetadvies
besproken. De diëtist geeft uitleg en adviseert u hoe u het kunt toepassen.

In vervolggesprekken geeft de diëtist u eventueel verdere uitleg en hulp bij het
volgen van uw advies door bijvoorbeeld praktische tips te geven.

Wanneer naar de diëtist?
De diëtisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn gespecialiseerd en houden
voor bepaalde patiëntengroepen specifieke spreekuren. 
Als u poliklinisch onder behandeling bent in Ziekenhuis Gelderse Vallei, dan
kunt u alleen bij een specifieke verwijzing van een specialist de diëtisten in
het ziekenhuis bezoeken. Zie pagina 4 en 5 voor een complete lijst met
behandelingen/ ziektebeelden die worden behandeld door een diëtist in het
ziekenhuis.

Voor alle andere voedings- en dieetadviezen kunt u terecht bij een van de
zelfstandig gevestigde diëtisten in de regio. Zie pagina 7 van deze folder. U
kunt hier zelf een afspraak maken. Als u een verwijsbrief heeft ontvangen,
neemt u die dan mee bij de eerste afspraak. Indien dit niet het geval is vraag
dan een verwijzing aan bij uw huisarts. Woont u in of bij een
woonzorgcentrum, dan kunt u ook informeren of er een diëtist verbonden is
aan uw huis.

Kosten
Wanneer u bij een medisch specialist onder behandeling bent, vallen de
kosten voor de specifieke poliklinische dieetbehandeling onder de
ziekenhuisbehandeling.

Buiten het ziekenhuis is vergoeding van de diëtist in vrijwel alle gevallen
mogelijk via de basisverzekering. Afhankelijk van de aandoening valt de
behandeling van de diëtist onder het eigen risico. Raadpleeg voor meer
informatie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of overleg dit met
uw huisarts of de diëtist.



Een afspraak met de diëtist van Ziekenhuis Gelderse Vallei
De diëtisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei houden spreekuur op de
polikliniek van het ziekenhuis in Ede. In overleg is ook een afspraak via
beeldbellen of een telefonische afspraak mogelijk. Een afspraak voor het
spreekuur wordt door de assistent van de specialist gemaakt of kunt u zelf
maken via patiëntenservice, (0318) 43 43 45.

Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn dan kunt u de gemaakte
afspraak verzetten via onze patiëntenservice. Wij vragen u om dit tot uiterlijk
24 uur van tevoren te doen zodat wij op de vrijgekomen plek een andere
patiënt kunnen behandelen.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u terecht bij de
diëtisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei via (0318) 43 54 67. Wij zijn
bereikbaar tussen 09.00 – 16.00 uur. Het is ook mogelijk om uw vraag per e-
mail te stellen via dietetiek@zgv.nl.

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een samenwerkingsverband met de
Wageningen Universiteit, afdeling Humane voeding. Samen doen we
wetenschappelijk onderzoek naar voeding, ziekte en gezondheid. Mogelijk
dat u in de toekomst benaderd wordt voor deelname aan een onderzoek.

Wanneer kan ik terecht bij een diëtist in Ziekenhuis Gelderse
Vallei?
Patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist in
Ziekenhuis Gelderse Vallei en waarbij specialistische dieetbehandeling
onderdeel is van een therapie/behandeling, kunnen terecht bij een diëtist van
Ziekenhuis Gelderse Vallei. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Chirugie
Pre- en post operatieve zorg bij grote buikchirurgie
Pre operatief bij SNAQ > 3 en < 14 dagen tot OK 

COPD gold II - IV met ondervoeding

Diabetes
Diabetes mellitus type I
Diabetes mellitus type II met 4dd insuline, pomptherapie en/of veel
voedingsgerelateerde complicaties (nefropathie, gastroparese)
Zwangerschapsdiabetes met insulinetherapie

mailto:dietetiek@zgv.nl


Gecompliceerde dieetbehandeling waarbij het Voedingsteam is
betrokken (bijvoorbeeld darmfalen, TPV)
Hartfalen met comorbiditeit
Hyperemesis gravidarum met sondevoeding

Maag-, darm- en leverziekten
Coeliakie
Crohn en colititis ulcerosa in de acute fase
Gedecompenseerde levercirrose
Pancreatitis met enzym gebruik of gecompliceerd verloop

Nierschade
Acute nierschade
Chronische nierschade matig verhoogd risico mits onder
behandeling van nefroloog
Chronische nierschade sterk verhoofd risico inclusief nierfunctie-
vervangende behandeling
Nefrotisch syndroom
Nierstenen
Niertransplantatie
Specifieke nierziekten (bijvoorbeeld ADPKD)

Oncologische aandoeningen en voedingsgerelateerde problematiek bij
chemo-, doelgerichte-, immuno- en/of radiotherapie

Voor kinderen geldt:

Afbuigende groei kinderen tot 3 jaar; is er geen medische oorzaak, dan
alleen het eerste consult waarna wordt verwezen naar een zelfstandig
gevestigde dienst. U kunt er ook voor kiezen om de behandeling direct
bij een zelfstandig gevestigde diëtist te starten. 
Anorexia nervosa (eerste opvang bij verwijzing door huisarts en ter
overbrugging naar eetkliniek, refeeding.
Coeliakie (met complicaties)
Diabetes Mellitus type 1
Ziekte van Crohn (intensieve voedingstherapie)
Nierziekten
Oncologie
Obesitas (alléén binnen de behandelprogramma's)
Sondevoeding
Voedselallergie/voedselovergevoeligheid (op speciale polikliniek)



Overzicht diëtisten in de regio
Kijk ook op onze website voor een totaaloverzicht:
www.geldersevallei.nl/dietetiek. 
Praktijken met een * geven aan dat u hier ook terecht kunt voor de
behandeling van kinderen. Praktijken met een # richten zich op de
behandeling van (kwetsbare) ouderen.

Gemeente Barneveld

(Barneveld, Garderen, Kootwijkerbroek, Stroe en Voorthuizen)
Balance2befit* www.balance2befit.nl

06-23993484
Diëtetiek Norschoten # www.norschoten.nl/behandelcentrum/dietist/

0342 78 71 81
Diëtistenpraktijk Barneveld * www.dietistenpraktijkbarneveld.nl

0342-41 27 56
Diëtistenpraktijk Di-eetgezond
*

www.di-eetgezond.nl

085 021 16 27
Diëtistenpraktijk Samen Sterk www.samensterk.com

06 – 40 99 57 97

Gemeente Buren, Neder-Betuwe en Over-Betuwe

(Dodewaard, Driel, Eck en Wiel, Herveld, Heteren, Ingen, Kesteren,
Lienden, Maurik, Ochten, Opheusden en Zetten)
Diëtistenpraktijk Eetstijl * www.eetstijl.nl

026 339 03 79
Diëtistenpraltijk De Linge www.lingevoeding.nl

0481- 37 45 46
Diëtistenpraktijk Strydlust

 

www.strydlust.nl

06 19 18 56 69
 
Gemeente Ede

(Bennekom, Ede, Ederveen, Harskamp, Lunteren, Otterlo en Wekerom)

http://www.geldersevallei.nl/dietetiek
http://www.balance2befit.nl
http://www.norschoten.nl/behandelcentrum/dietist/
http://www.dietistenpraktijkbarneveld.nl
http://www.di-eetgezond.nl
http://www.samensterk.com
http://www.eetstijl.nl
http://www.lingevoeding.nl
http://www.strydlust.nl


Balance2befit * www.balance2befit.nl

06-2399 34 84
Diëtetiek Zinzia # www.zinzia.nl/dietetiek

088-311 42 00
Tijd voor voeding * www.tijdvoorvoerding.nl

085-21 29 004
Diëtisten Midden Nederland www.dietistenmn.nl

06-57 83 05 98
Diëistenpralijk Di-eetgezond * www.di-eetgezond.nl

085- 021 16 27
Diëtistenpraktijk Gaia * www.dietistenpraktijkgaia.nl

0318 65 58 04
Diëtistenpraktijk Samen Sterk www.samen-sterk.com

06-40 99 57 97
Diëtistenpraktijk Vida Sana * www.vida-sana.nl

06 38 39 28 77
Het voedingslab www.hetvoedingslab.nl 

024 — 212 21 69
Voeding in de praktijk * www.voedingindepraktijk.nl

06 83 24 24 10 of  06-83 25 25 23

http://www.balance2befit.nl
http://www.zinzia.nl/dietetiek
http://www.dietheek.nl
http://www.dietistenmn.nl
http://www.di-eetgezond.nl
http://www.dietistenpraktijkgaia.nl
http://www.samen-sterk.com
http://www.vida-sana.nl
http://www.hetvoedingslab.nl
http://www.voedingindepraktijk.nl


 

Gemeente Renkum

(Doorwerth, Heelsum, Oosterbek en Renkum)
Diëtetiek Zinzia # www.zinzia.nl/dietetiek

088 311 42 00
Diëtistenpraktijk Di-eetgeozond* www.dieetgezond.nl

085 021 16 27
Diëtistenpraktijk Eetstijl www.eetstijl.nl

026-339 03 79
Diëtistenpraktijk Vitasens www.vitasens.nl 

  

Gemeente Rhenen

(Achterberg, Elst, Rhenen)
Diëtetiek Elst www.dietheek.nl

088 425 3600
Diëtheek Rhenen www.dietheek.nl

088 425 3600
Diëtistenpraktijk Di-eetgezond * www.di-eetgezond.nl

085 021 16 27
Diëtistenpraktijk Strydlust www.strydlust.nl

06 19 18 56 69

 

Gemeente Scherpenzeel
Diëtistenpraktijk Barneveld www.dietistenpraktijkbarneveld.nl

0342 41 27 56
Diëtistenpraktijk Strydlust www.strydlust.nl

06 19 18 56 69

http://www.zinzia.nl/dietetiek
http://www.dieetgezond.nl
http://www.eetstijl.nl
http://www.vitasens.nl
http://www.dietheek.nl
http://www.dietheek.nl
http://www.di-eetgezond.nl
http://www.strydlust.nl
http://www.dietistenpraktijkbarneveld.nl
http://www.strydlust.nl


Gemeente Veenendaal
Balance2befit * www.balance2befit.nl

06 23 99 34 84
De diëtist aan huis www.dedieetistaanhuis.nl

06 22 28 98 52
Diëtheek Veenendaal * www.dietheek.nl

088 425 3600
Diëtistenpraktijk De Linge www.lingevoeding.nl

0481 3745 46

 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

(Amerongen, Doorn, Leersum)
Balance2befit * www.balance2befit.nl

06 23 99 34 84
Diëtheek Leersum * www.dietheek.nl

088 425 3600
Diëtistenpraktijk Lekker Gezond www.lekkergezond.org

0343 45 74 81
Voedingsadviesgroep Utrecht www.voedingsadviesgroep.nl

06 11 95 54 68
Diëtistenpraktijk Strydlust www.strydlust.nl

06 19 18 56 69

Gemeente Woudenberg
Adviescentrum voor Voeding en
Diëten *

www.dietistenwoudenberg.nl

06 – 44 02 99 68
Diëtistenpraktijk Vida Sana www.vida-sana.nl

06-38 39 28 77

  

http://www.balance2befit.nl
http://www.dietheek.nl
http://www.lekkergezond.org
http://www.voedingsadviesgroep.nl
http://www.strydlust.nl
http://www.dietistenwoudenberg.nl
http://www.vida-sana.nl
http://www.balance2befit.nl
http://www.dedieetistaanhuis.nl
http://www.dietheek.nl
http://www.lingevoeding.nl


Diëtistenpraktijk Gaia * www.dietistenpraktijkgaia.nl

0318 65 58 04
Diëtistenpraktijk Strydlust www.strydlust.nl

06 19 18 56 69
De Voediëtist

 

www.voedietist.nl

088 343 84 78

 
 

Gemeente Wageningen
Diëtiek Zinzia # www.zinzia.nl/dietetiek

088 311 42 00
Tijd voor voeding * www.tijdvoorvoeding.nl

085 21 29 004
Diëtistenpraktijk Di-eetgezond * www.di-eetgezond.nl

085 021 16 27
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