Diëtetiek
Eten en drinken moet lekker en gezellig zijn. Soms levert dat
problemen op. Bij de diëtisten van Advies- en Behandelcentrum
Liemerije kunt u terecht voor een persoonlijk en praktisch advies.

“De diëtist is verschillende keren bij ons thuis geweest. Ze is deskundig en speelt
op professionele en persoonlijke wijze in op de situatie.
Ze heeft ons heel goed geholpen.”

Diëtetiek
Bij eten en drinken denken veel mensen aan lekker, gezellig en genieten.
Maar voor mensen met lichamelijke of psychische problemen is goed en
lekker eten niet altijd vanzelfsprekend. Zo kan gebeuren dat u niet (meer)
voldoende of gezond genoeg eet, waardoor u onvoldoende voedingsstoffen
binnen krijgt.
Vraagt ú zich af of u wel gezond genoeg eet? Heeft u last van ondergewicht
of bijvoorbeeld slikproblemen? Onze diëtisten geven u persoonlijk, praktisch
advies en professionele begeleiding. Zij hebben ruime ervaring in het adviseren
en begeleiden van ouderen en senioren met vragen of problemen op het gebied
van eten en drinken. Samen met u en uw partner/mantelzorger kijken zij naar
oplossingen zodat u weer van eten kunt genieten en de juiste voedingsstoffen
binnen krijgt.
De diëtisten van Advies- en Behandelcentrum Liemerije werken nauw samen met
de andere paramedici. Als het nodig is worden ook de logopedist, fysiotherapeut,
ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger
en specialisten ouderengeneeskunde ingeschakeld. Er is ook een intensieve
samenwerking met andere experts in de ouderenzorg waaronder de thuiszorg.

Voor wie
De dietisten van Liemerije richten zich op ouderen of senioren met vragen
over diëten, problemen hebben met eten of gezondheidsklachten. Er kunnen
verschillende redenen zijn om contact op te nemen met onze diëtisten:
•
•
•
•

Als u zich afvraagt of u gezond eet of vragen heeft over uw huidige dieetadvies;
Als u wilt afvallen of juist wilt aankomen;
Bij ondervoeding of risico hierop;
Bij aanpassing van voeding in geval van chronische aandoeningen zoals
diabetes mellitus, COPD, hart- en vaataandoeningen, klachten met de stoelgang

of andere maag- en darmklachten;
• Bij vragen over drinkvoeding, sondevoeding en dieetproducten;
• Bij problemen met slikken.
• Advies- en behandelcentrum Liemerije heeft een slikteam waarin de diëtisten
en de logopedisten samenwerken en adviseren over eten en drinken.

Verwijsbrief
De diëtisten van Liemerije zijn direct toegankelijk. Dat betekent dat u in principe
geen verwijsbrief nodig heeft. Helaas zijn er een aantal ziektekostenverzekeraars
die een behandeling niet vergoeden zonder verwijsbrief. U kunt dit terug vinden
in de polisvoorwaarden van uw verzekering.
De voorkeur gaat uit naar een verwijsbrief. Dat betekent dat uw arts heeft
vastgesteld dat het voor u verantwoord is een dieet te volgen en het zorgt voor
een goede overdracht van relevante gegevens. Komt u zonder een verwijsbrief
dan beginnen we met DTD screening, een vooronderzoek om te kijken of bij een
diëtist aan het goede adres bent.

Hoe verloopt het traject
Heeft u een afspraak met één van onze diëtisten dan onderzoeken we eerst wat
er met u aan de hand is. Daarna bespreken we de mogelijkheden en stellen een
behandelplan op. Natuurlijk houden we daarbij rekening met uw verwachtingen,
wensen, specifieke omstandigheden en gezondheid.
We bieden:
• Poliklinische behandeling in Liemerije;
• Behandeling bij u thuis;
• Behandeling na opname, dagbehandeling of revalidatie.

Kosten
Voor informatie over de vergoeding van de behandeling door een diëtist
verwijzen we u naar uw zorgverzekeraar. Onze diëtisten kunnen u hier tijdens het
eerste consult ook meer over vertellen. De kosten van een consult en huisbezoek
kunt u natuurlijk bij ons opvragen.
Wilt u meer informatie over het werk van onze diëtisten? Dan kunt u contact
opnemen met het Servicepunt van Liemerije op telefoonnummer 088-044 1999
of stuur een email naar info@liemerije.nl.

Liemerije is hét adres voor ouderenzorg
in De Liemers en omgeving
We leveren complete, warme en belevingsgerichte zorg dichtbij de
cliënt vanuit een deskundige en gezonde organisatie. We houden
rekening met de wensen, behoeften en achtergronden van onze
cliënten.
Als u door lichamelijke problemen of dementie niet meer thuis kunt
wonen, kunt u op één van onze afdelingen terecht. Op onze
woonafdelingen komt u in een warme en huiselijke sfeer. Naast
verpleeghuiszorg bieden wij ook revalidatie, palliatieve zorg, tijdelijke
opname en dagbehandeling voor ouderen met lichamelijke problemen
of dementie. Ook als u nog thuis woont en zorg nodig heeft, kunt u op
onze zorg rekenen.
Het Advies- en Behandelcentrum Liemerije is gespecialiseerd in
gezondheidsvragen die bij het ouder worden ontstaan.
Lichamelijke en psychische problemen kunnen er voor zorgen dat u
niet meer optimaal functioneert. Onze logopedisten, diëtisten,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk
werkers, coördinerend verpleegkundigen en specialisten
ouderengeneeskunde werken nauw samen. Ze kijken in overleg met u
welke therapie of ondersteuning uw situatie kan verbeteren.
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Liemerije, deskundige zorg voor ouderen!

