Diëtistenpraktijk Vitasens
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Afspraak maken?
Voor meer informatie, overleg of het maken van een afspraak
zijn we dagelijks bereikbaar via telefoon en e-mail:
Telefoon: (026) 351 3514
(als we in gesprek zijn met cliënten gebruiken we soms de voicemail.
We reageren dezelfde dag nog op ingesproken berichten).
Email: info@vitasens.nl
Web: www.vitasens.nl

Advies
op maat

In balans
Soms is het niet gemakkelijk om een goed evenwicht te vinden tussen voeding, leefstijl en gezondheid.
Bij Vitasens helpen wij u om uw persoonlijke doelen te stellen en ook te verwezenlijken. Wij geven een
duidelijk antwoord op al uw vragen over voeding en dieet. Samen kijken wij hoe wij die op de beste
manier kunnen beantwoorden, zodat u ook op de lange termijn de gewenste resultaten bereikt. In
onze werkwijze besteden we bewust veel aandacht aan coaching en praktische ondersteuning. Daarmee helpen wij u verder bij het vinden van uw eigen weg.

Ook voor u
U kunt bij ons terecht voor een professioneel advies op het gebied van voeding en dieet.
Wij ondersteunen u ook bij het veranderen van uw leefstijl wanneer uw gezondheid daarom vraagt.
Denk bijvoorbeeld aan:
 diabetes mellitus (suikerziekte), zwangerschapsdiabetes
 overgewicht en ondergewicht (ook bij kinderen)
 verhoogde bloeddruk
 verhoogd cholesterolgehalte
 eetproblemen en eetstoornissen
 longziekten zoals COPD
 neurologische aandoeningen die tot voedingsproblemen leiden, zoals ziekte van Parkinson en CVA
 maag- en darmklachten; prikkelbare darm, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, coeliakie of obstipatie
 voedselovergevoeligheid (allergie)
 drinkvoeding en sondevoeding
 eventuele andere vragen, zoals voedingsadvies bij zwangerschap,
vegetarische voeding, slecht etende kinderen, voeding bij sporten

Vergoeding
Vergoeding van dieetadvisering is in veel gevallen
mogelijk via de basisverzekering en/of de aanvullende
verzekering. Afhankelijk van de aandoening valt de
behandeling door de diëtist onder het verplicht eigen
risico. Raadpleeg voor meer informatie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of overleg dit met ons.
Voor niet-verzekerde dieetadvisering hanteert Vitasens
de tarieven die u kunt terugvinden in onze leveringsvoorwaarden op de website (www.vitasens.nl).

Verwijzing
U kunt met of zonder verwijsbrief bij ons terecht.
Om de behandeling vergoed te krijgen vragen enkele
zorgverzekeraars wel een verwijzing van uw arts.
Het kan zijn dat in verband met de behandeling aanvullende gegevens of een verwijsbrief nodig zijn.
In dat geval informeren wij u daarover.

Praktijklocaties
U kunt ons op afspraak bezoeken op
verschillende locaties in Arnhem en omgving:

Gezondheidscentrum Velperweg
Velperweg 71, 6824 HH Arnhem

Huisartsencentrum de Jachthoorn
Jachthoornlaan 1, 6813 CH Arnhem

Gezondheidscentrum Musis
Velperbuitensingel 15A, 6828 CV Arnhem

Gezondheidscentrum Presikhaaf
Volkerakstraat 185, 6826 GV Arnhem

Huisartsenpraktijk Johan de Witt/Cornelis
Joh. de Wittlaan 37a, 6828 XC Arnhem

Praktijk Druckpunt
Druckerstraat 16, 6823 HS Arnhem

Schuytgraaf
Marasingel 22 -24, 6846 DX Arnhem

Medisch centrum Malburgen
Huissensestraat 64C, 6833 JB Arnhem

Huisartsenpraktijk Schubertplein
Schubertplein 1, 6865 EM Doorwerth

Bij Diëtistenpraktijk Vitasens in Arnhem werken we met drie diëtisten:
Ilse van Heumen, Gerda Wilhelm en Anja Daniëls (v.l.n.r.)

