
SV
 0

04
4 

(0
91

0)

ViVa! Zorggroep
Kwaliteit van leven

V
o

o
rlichting

Diëtetiek



De diëtisten van ViVa! Zorggroep zijn dé deskundigen op het gebied van voeding 
en gedrag bij gezondheid en ziekte. Of u nu jong bent of oud; bij ViVa! Zorggroep 
kunt u terecht voor persoonlijke dieet- en leefstijlcoaching of voedingsadvies. 
In deze folder leest u wat de begeleiding inhoudt en waarom diëtetiek nodig  
kan zijn.

Diëtetiek

Diëtetiek, wijs in voeding

Wat is diëtetiek?
Wij kunnen niet zonder eten. Voeding is 
bepalend bij gezondheid en ziekte, maar 
speelt ook een grote rol in ons sociale 
leven. Als door ziekte of door andere 
redenen eten en drinken niet zo vanzelf-
sprekend is, heeft dit invloed op meer 
dan alleen de maaltijd. Denk hierbij aan 
alle sociale aspecten zoals ‘op de koffie’ 
of ‘uit eten’ gaan. De diëtist begeleidt u 
zowel in het aanpassen van uw eetge-
woontes als in alle facetten hier omheen. 
Belangrijk hierbij is dat de voeding goed 
aansluit bij uw leef gewoon  ten.  
Gezond en lekker gaan heel goed samen!
Binnen onze organisatie wordt veel 
multidisciplinair gewerkt: zo nodig vindt 
er overleg plaats met andere disciplines, 
zoals de huisarts, specialist ouderen-
genees kunde, logopedie, fysiotherapie, 
psychologie of ergotherapie.  
Uw begeleiding kan hierdoor optimaal 
worden afgestemd.

Voor wie? 
De diëtisten van ViVa! Zorggroep zijn er 
voor iedereen van 0 tot 100+ jaar; van 
slecht etende peuters tot pubers met 
veranderde eetgewoontes en van 
zwangeren tot ondervoede ouderen. 
U kunt bij ons terecht voor alle voedings-
gerelateerde gezondheids problemen en 
bij veranderde voedings behoeftes.
Daarnaast hebben wij verschillende 
diëtisten die gespecialiseerd zijn op het 
gebied van onder meer eetstoornissen, 
sport, kinderen, mensen met een verstan-
delijke beperking, longproble matiek, 
diabetes, oncologie en maagbandjes.



Diëtetiek, wijs in voeding

Waar vindt de begeleiding plaats?
De diëtisten hebben spreekuur op diverse 
spreekuurlocaties in de regio of komen  
bij u thuis. U bent ook welkom op een 
voorlichtingsbijeenkomst of een cursus.

Wat zijn de kosten?
Dit is afhankelijk van de wijze waarop u 
bent verzekerd. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met uw eigen zorgverzekeraar 
of met onze afdeling planning.

Hoe kunt u de diëtist inschakelen?
Voor meer informatie of het maken  
van een afspraak, belt u met de  
afdeling planning van ViVa! Zorggroep, 
telefoon 088 995 7420

Wilt u meer informatie, dan kan dat  
ook via diëtisten@vivazorggroep.nl 

ViVa! Zorggroep
Contactadres:
Mozartstraat 91
1962 AB Heemskerk
T 088 – 995 7420
F 088 – 995 7429
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hoofdkantoor
ViVa! Zorggroep 
Parlevinkerstraat 23
1951 AR Velsen-Noord
 
correspondentieadres
Postbus 95
1960 AB Heemskerk

T 088-995 80 00 (lokaal tarief)

E info@vivazorggroep.nl
I www.vivazorggroep.nl SV
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