De Riethorst Stromenland
De Riethorst Stromenland zet zich in om
mensen te helpen zo lang mogelijk thuis te
blijven wonen.
De organisatie heeft diverse zorgproducten
voor zelfstandig wonende ouderen, zoals
thuiszorg, dagbesteding, dagbehandeling,
revalidatie, alarmering en maaltijden aan
huis.

Verpleeghuis de Riethorst
Venestraat 28
4931 BP Geertruidenberg

Daarnaast zijn er (woon)zorgcentra
en verpleeghuizen van De Riethorst
Stromenland voor als thuis wonen niet
meer gaat. We hebben expertise in huis
voor mensen met dementie, de ziekte van
Parkinson en de ziekte van Huntington.

Verpleeghuis Altenahove
Rivierenland 1
4286 DC Almkerk
Verpleeghuis Slotjesveste
Van Oldeneellaan 30
4902 ZC Oosterhout
T 0800 0202015
www.deriethorststromenland.nl

Diëtetiek

Specialisme in voeding en diëten

We werken in de gemeenten Werkendam,
Woudrichem, Geertruidenberg, Oosterhout
en Waalwijk (Waspik).
Adresgegevens:
De Riethorst Stromenland
Centraal Bureau
Postbus 35
4930 AA Geertruidenberg
T 0162 582050
E info@deriethorststromenland.nl
I www.deriethorststromenland.nl

Informatiefolder

Kosten
Dieetadviezen worden vergoed vanuit
de basisverzekering voor maximaal
drie behandeluren per jaar. Vanuit een
aanvullende verzekering hebt u meestal
recht op meer vergoeding. Raadpleeg
hiervoor uw polis. Vergoedingen voor
dieetadvisering uit de basisverzekering
vallen onder uw verplicht eigen risico.

BB_b011_1503

Goede voeding is belangrijk voor
uw gezondheid. Maar soms is het
moeilijk om gezond en gevarieerd te
eten. Bijvoorbeeld als u geen eetlust
hebt, een speciaal dieet moet volgen
of diabetes hebt. Dan hebt u baat bij
het advies van een diëtist.

Wat is diëtetiek?
De diëtist is gespecialiseerd in voeding en
diëten. Als het u – door omstandigheden
- niet meer lukt om goed te eten, geeft de
diëtist u adviezen op maat. Hij houdt rekening
met uw klachten, uw omstandigheden en uw
thuissituatie en stelt het dieet samen, dat
helemaal bij u past. Als u dat wilt, komt de
diëtist ook bij u thuis.
De diëtisten van De Riethorst Stromenland
helpen u bij de volgende problemen:
• ongewenst gewichtsverlies;
• slechte eetlust;
• overgewicht;
• darmproblemen;
• doorligwonden;
• kauw- en slikproblemen.

De diëtisten binnen De Riethorst
Stromenland werken, indien nodig, nauw
samen met de andere disciplines. Dankzij
deze samenwerking kunnen zij u de beste
zorg bieden. Voor meer informatie hierover
verwijzen wij naar onze website:
www.deriethorststromenland.nl.
Hoe werkt de diëtist?
De diëtist ontvangt u op de locaties in
Oosterhout, Geertruidenberg of Almkerk,
of komt, indien noodzakelijk, bij u thuis.
Tijdens de eerste afspraak neemt de diëtist
uw hulpvraag met u door. Vervolgens stelt
hij een advies op. Hierbij is uw huidige
voedingspatroon het uitgangspunt.
De diëtist houdt bij de samenstelling van
uw dieet zoveel mogelijk rekening met uw
persoonlijke wensen en omstandigheden.
In de vervolggesprekken begeleidt hij u bij
het opvolgen van de adviezen. Hij evalueert
ook de voortgang en het effect van de
behandeling. Als u dat goed vindt, houdt hij
ook uw huisarts of specialist op de hoogte
van de voortgang van de behandeling.
Aanmelden
Indien u een beroep wilt doen op een
diëtist heeft u een verwijzing nodig van
uw huisarts of specialist. Maar u kunt ook
zonder verwijzing een afspraak maken. Door
deze directe toegankelijkheid hebt u snel
en eenvoudig toegang tot een deskundig
advies. U kunt zich aanmelden via Bureau
zorgadvies van De Riethorst Stromenland.
Onze zorgadviseurs zijn elke werkdag
bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur, telefoon
0800 0202015.

