
Diëtetiek
Optimaal eten en 
drinken



Goede en gezonde voeding is 
voor iedereen belangrijk, maar 
niet altijd vanzelfsprekend. Voor-
al als u wat ouder wordt of een 
(chronische) ziekte heeft. Voor 
alle gezondheidsproblemen die te 
maken hebben met voeding, kunt 
u een beroep doen op de diëtisten 
van Opella. Wij gaan er vanuit dat 
er altijd een oplossing kan wor-
den gevonden die aansluit bij uw 
voedingsvoorkeuren. Want goed en 
gezond eten is ook heel lekker!
 
Dit mag u verwachten van 
onze diëtisten
• Deskundigheid: onze diëtisten zijn 

gespecialiseerd in de behande-
ling van ouderen, revalidanten en 
chronisch zieken 

• Persoonlijke aandacht: onze 
diëtisten stellen samen met u een 
persoonlijk behandelplan op en 
houden rekening met uw eetge-
woontes. U krijgt advies op maat.

Diëtetiek van Opella is 
zinvol als u
• een verminderde eetlust heeft;
• ongewenst gewichtsverlies of 

-toename ervaart;
• last heeft van hart- en vaatziekten;
• kauw- en slikproblemen heeft;
• een nierfunctiestoornis heeft;
• een hoge bloeddruk heeft;
• een beperking heeft;
• een longziekte of kanker heeft;
• maag-, darm en leverproblemen 

ervaart;
• last heeft van diabetes;
• een wond heeft of herstellende 

bent van een operatie;
• overgevoeligheid voor voedsel 

heeft.



Met diëtetiek bereikt u 
• uw eigen individuele doelen, die u 

samen met de diëtist opstelt. 
• gebruikt u medische voeding, 

zoals drink- of sondevoeding, dan 
werkt u met de diëtiste aan een 
goed eetpatroon. Doel is dat het 
gebruik van medische voeding niet 
meer nodig is.

 
Speciale behandelingen

De diëtisten van Opella zijn gespecia-
liseerd in de behandeling van oude-
ren, revalidanten en chronisch zieken 
en veel voorkomende ziektebeelden, 
zoals:

• ondervoeding;
• dementie;
• diabetes;
parkinson. Onze diëtiste is aangeslo-
ten bij ParkinsonNet, een landelijk 
netwerk van zorgverleners die ge-
specialiseerd zijn in het behandelen 
en begeleiden van parkinsonpatiën-
ten.
De diëtist heeft individuele gesprek-
ken met u, houdt rekening met uw 
eet- en leefgewoontes, uw mogelijk-
heden en uw beperkingen.
 
Behandelcentrum
Diëtetiek maakt deel uit van ons Be-
handelcentrum, expert in zorg voor 
ouderen, chronisch zieken en revali-
danten. Ouderen en chronisch zieken 
hebben vaak te maken met meerde-
re aandoeningen. Daarom hebben 
alle medewerkers van ons behandel-
centrum een multidisciplinaire kijk 
op de benodigde behandelingen en 
schakelen zij waar nodig collega's in.



Denk ook eens aan
Als u met eten ook slikproblemen 
ervaart, dan kunt u ook gebruik ma-
ken van Vanzelfsprekend slikken en 
spreken (logopedie). Als u herstellend 
bent van een operatie , dan kunt u 
ook gebruik maken van In beweging 
(fysio- en oefentherapie). 
 
Vergoedingen
De eerste 3 behandeluren per kalen-
derjaar worden vergoed vanuit de 
basisverzekering. De kosten komen 
ten laste komen van uw eigen risico, 
als u dat nog niet heeft betaald in 
het betreffende kalenderjaar. Indien 
meer dan 3 uur dieetbehandeling 
nodig is, dan verloopt dit via de aan-
vullende verzekering. Neemt u voor 
meer informatie hierover contact op 
met uw zorgverzekeraar.
U kunt zonder verwijzing van een 
(huis)arts of specialist een afspraak 
maken. Het kan echter zijn dat dat 
uw zorgverzekeraar wel een verwij-

zing vraagt van een (huis)arts of spe-
cialist.U kunt de kosten van dieet-ad-
visering ook zelf te betalen. 
Wanneer u medische voeding nodig 
heeft, kunnen onze diëtisten hier een 
machtiging voor uitschrijven. Ook 
medische voeding wordt vanuit de 
basisverzekering vergoed.
 
Praktijkruimte
De diëtist van Opella werkt vanuit 
een praktijkruimte in Bennekom 
en Oosterbeek. Bent u door ziekte 
of een beperking niet in staat de 
praktijk te bezoeken? Dan is het ook 
mogelijk een afspraak bij u thuis te 
maken. Om een huisbezoek vergoed 
te krijgen, is het van belang dat dit 
op de verwijsbrief vermeld staat.
 
Meer informatie of een afspraak?
Opella servicepunt
telefoon 0318 752222
servicepunt@opella.nl
www.opella.nl


