
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diëtistenpraktijk 

 

Professioneel en persoonlijk 
advies over voeding en leefstijl 



Persoonlijk advies

De diëtist adviseert u graag over alles wat 

te maken heeft met voeding, beweging en 

gezonde leefstijl.  

Omdat ieder mens uniek is ontvangt u 

persoonlijke adviezen, begeleiding en 

praktische tips bij het veranderen van uw 

eetgewoonten en leefstijl.  

 

 

Tijdens de eerste kennismaking zet u 

samen met de diëtist uw eetgewoonten op 

een rij en wordt bekeken welke 

aanpassingen mogelijk zijn. Hierbij 

houden we rekening met uw medische 

situatie, eventuele klachten, leefstijl en 

woon- en werksituatie. Wanneer er een 

compleet beeld is ontstaan van uw situatie 

ontvang u een persoonlijk advies 

waarmee u aan de slag kunt. 

Er wordt altijd samen met u gezocht naar 

haalbare doelen. 

 

Per consult werken we aan verbreden van 

kennis en inzicht, bijvoorbeeld: 

 inzicht krijgen in wat, wanneer, hoe 

en waarom u eet; 

 bewust en mindful eten; 

 leren variëren; 

 lezen van etiketten; 

 gezonde keuzes maken in een 

restaurant of op een feestje; 

 bewust boodschappen doen; 

 

Omdat het veranderen van het eet- en 

leefpatroon best lastig kan zijn wordt u 

hierbij ondersteund door de diëtist. Met 

behulp van opdrachten en oefeningen 

krijgt u stap voor stap meer inzicht in en 

meer grip op uw eetgewoonten. 

 

 

 

 

 

Tijdens de vervolgafspraken word u 

gecoacht om zelf uw eetpatroon onder de 

loep te nemen en oplossingen te 

bedenken voor lastige momenten die u 

ervaart. Daarnaast is er veel aandacht 

voor hoe de adviezen op een praktische 

manier ingepast kunnen worden in het 

dagelijkse leven. 

 



Kwalitatief goed en gespecialiseerd advies 

Een diëtist is een HBO-geschoolde 

deskundige op het gebied van voeding en 

diëtetiek. De diëtist van Diëtistenpraktijk 

Food in Motion is onder andere 

gespecialiseerd in voeding bij diabetes, 

hart= en vaatziekten, COPD, coeliakie, 

overgewicht en obesitas, bariatrie 

(maagverkleining), ondergewicht  en 

sondevoeding en is aangesloten bij het 

kwaliteitsregister paramedici. 
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Dieetadvies en vergoeding 

Dieetadvisering wordt meestal geheel of 

gedeeltelijk vergoed door de 

zorgverzekeraar. Veel aanvullende 

verzekeringen vergoeden daarnaast extra 

uren dieetbegeleiding.  Voor meer 

informatie over kosten en vergoedingen 

zie www.foodinmotion.nl. 

 

Met of zonder verwijsbrief? 

De diëtist is direct toegankelijk, dit 

betekent dat u in principe zonder 

verwijsbrief van de (huis-)arts een 

afspraak kunt maken voor een 

behandeling door de diëtist. 

De diëtist is speciaal opgeleid om een 

goede diagnose te stellen. Bij twijfel wordt 

u verwezen naar uw (huis-)arts voor 

verder onderzoek. Wanneer u medische 

klachten heeft waarvoor u nog niet 

behandeld wordt, bezoek dan eerst uw 

huisarts. 

Dit biedt Diëtistenpraktijk 

Food in Motion: 

Dieetadvies bij:  

 Diabetes  

 Hart- en vaatziekten  

 COPD  

 Overgewicht en obesitas 

 Bariatrie (maagverkleining) 

 Ondergewicht  

 Maag- en darmklachten  

 Coeliakie  

 Hoge bloeddruk  

 Verhoogd cholesterol  

 Bestraling- en chemokuur  

 Sondevoeding  

 Eetstoornissen  

 

Voedingsadvies voor:  

 Baby's  

 Peuters/kleuters  

 Zwangeren  

 Jongeren in de groei  

 Ouderen  

 Vegetariërs  

 Sporters  

 

Maar ook: supermarktsafari, 

koelkastcheck, presentaties, 

lezingen, workshops, cursussen, 

projecten, themabijeenkomsten. 

http://www.foodinmotion.nl/


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Afspraak maken  

 

Voor het maken of verzetten van 

een afspraak kunt u telefonisch 

contact opnemen met 

Diëtistenpraktijk Food in Motion.  

Er wordt geprobeerd de wachttijden 

altijd zo kort mogelijk te houden.  

Veelal kunt u binnen 2 weken 

terecht voor een eerste afspraak.  

 

Graag bij de eerste afspraak een 

identiteitsbewijs, verzekeringspas 

en, indien van toepassing, 

verwijsbrief meebrengen?  

Wanneer u medicatie of 

voedingssupplementen gebruikt  

graag ook hiervan een actueel 

overzicht meebrengen.  

(verkrijgbaar bij uw apotheek).  

Contactgegevens  

Diëtistenpraktijk Food in Motion  

Tel: 06-12967901  

Email: info@foodinmotion.nl  

www.foodinmotion.nl 

Spreekuurlocaties 

 

Locatie Schuilenburg  

Gezondheidscentrum 

Schuilenburg  

Schuilenburgerplein 2  

3816 TE AMERSFOORT  

www.gcschuilenburg.nl  

 

Locatie Hoevelaken  

De Welness 

Health&Sportcenter  

De Wel 6d  

3871 MV HOEVELAKEN  

www.dewelness.nl 

Scan de QR en Like 

Diëtistenpraktijk  

Food in Motion  

 

  
 


