CONSULTATIE DIEET

Boek een afspraak
Kostprijs en terugbetaling

De kostprijs per consultatie is afhankelijk van het soort
behandeling en de duurtijd hiervan:

•
•
•

eerste consult (1u30’): € 60
vervolgconsult algemeen (30’): € 20
vervolgconsult allergie/intolerantie (45’): € 30

Elke weekdag telefonisch : van 9u tot 12u en 14u
tot 16u.
U kan eveneens per e-mail een afspraak maken.
Vermeld bij uw afspraak steeds de reden van uw
bezoek en indien het een eerste consult of een
vervolgconsult betreft.
Breng relevante laboresultaten en medicatiefiches
steeds mee op consult.

Onder bepaalde voorwaarden en met behulp van een
doktersvoorschrift is een (gedeeltelijke) terugbetaling
van het consult mogelijk.
Voor meer informatie betreffende terugbetaling kan u
terecht bij uw diëtist(e) en bij uw ziekenfonds.

Dieet - Zorgverblijf Ter Duinen
Tel. 058/22.33.12
e-mail: dieet@terduinen.be

www.cm-zorgverblijven.be
Louisweg 46
8620 Nieuwpoort

Dieetconsultaties op maat !

Vandaag is het belang van een gezonde ,
evenwichtige voeding niet meer weg te denken.
Het Zorgverblijf Ter Duinen en een enthousiast
dieet-team staan voor u klaar om u te
begeleiden met voedingsadvies en al uw vragen
te beantwoorden.
Als voedingsdeskundigen zijn onze diëtisten de
juiste medewerkers om u op een professionele
manier te benaderen en zo voor u een betere
levenskwaliteit te bekomen.

We geven u graag advies bij onder meer
vermagering, diabetes, sportvoeding, energieeiwitverrijkte voeding,……
Voedingintolerantie en allergieën.
Voedingsadvies bij kinderen

Allergiediëtisten: gespecialiseerd in allergie,
intolerantie, coeliakie en FODMAP
Over ons
[Trek
de aandacht van uw lezer met een
veelzeggend citaat uit het document of gebruik
deze ruimte om een belangrijk punt te
benadrukken.
Dynamisch
team
Sleep
metdit
passie
tekstvak
voorals
gezonde
u het ergens
voeding
anders op de pagina wilt plaatsen.]
Coachend op weg naar een betere gezondheid
Een individuele, unieke aanpak met aandacht
voor een evenwichtige work-life balance.
Het team:
Frank Dawyndt (diensthoofd)
Ariane Mahieu
Dorinda Duthoo
Lore Tack

Ariane Mahieu en Lore Tack behaalden de
gecertificeerde opleiding in
voedingsintoleranties -en allergieën
georganiseerd door de Allergiediëtisten.

U kan bij hen terecht voor een persoonlijke
begeleiding bij:
- Voedselallergieën
- Voedselintolerantie
- Laag FODMAP-dieet bij prikkelbaar
darm syndroom
- Coeliakie
Bezoek de website van de allergiediëtisten
voor meer informatie:
www.allergiedietisten.com

