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De diëtist binnen de
Zorgcirkels Woerden

De diëtist: uw voedingsspecialist!



Juiste voeding bij diabetes!
U heeft diabetes? Waarschijnlijk wordt u goed begeleid door uw 
arts en praktijkondersteuner. De juiste voeding is ook van belang. 
Kom eens langs bij de diëtist. De diëtist zorgt, samen met u, voor 
een voedingsadvies dat precies bij u past en natuurlijk zijn we er 
voor al uw voedingsvragen. U bent van harte welkom! 

 Stap in de goede richting
  Hans (56): ‘Ik heb inmiddels 3 jaar diabetes en heb in het begin geen 

diëtist bezocht. Ik had de indruk dat mijn voeding best gezond was. 
Daarnaast had ik geen zin in iemand die me vertelde wat ik wel en niet 
mocht eten. Laatst was ik bij mijn broer die zat een heerlijk broodje 
makreel te eten. Hij vroeg of ik er ook een wilde en vertelde me dat 
hij dat advies van zijn diëtist had gehad. Mijn broer heeft ook diabetes 
en hij maakte me nieuwsgierig naar wat de diëtist te vertellen heeft. 
Toen heb ik toch maar een afspraak gemaakt met de diëtist. Had ik veel 
eerder moeten doen! We hebben samen mijn voeding onder de loep 
genomen en ze heeft verbeterpunten aangegeven. Ik heb daar zelf m’n 
keuzes in gemaakt. Want, zoals de diëtist zegt: “Iedere stap ter verbete-
ring van de voeding is er 1 in de goede richting”. Ze is heel reëel en zal 
echt geen dingen verbieden, maar ik merk wel dat ik stap voor stap mijn 
voeding verbeter. Ik eet weer dingen waarvan ik eerst dacht dat het niet 
mocht, zoals makreel! Bovendien eet ik gezonder en zit ik daardoor beter 
in mijn vel.’

Persoonlijke aanpak
Tijdens de gesprekken gaan we uit van uw hulpvraag. U kunt dus 
zelf aangeven welke onderwerpen voor u van belang zijn en hoe 
frequent u wilt afspreken. De persoonlijke aanpak staat centraal. 
De voeding van een bouwvakker ziet er immers anders uit dan die 
van een verpleegkundige met nachtdiensten of een adviseur met 
een kantoorbaan. Bovendien moet u wel kunnen blijven genieten 
van wat u lekker vindt! Samen werken we met kleine, voor u haal-
bare stappen aan grote doelen. Zo wordt uw voeding één van de 
fundamenten van uw gezondheid.

De juiste voeding kan veel goeds doen voor de gezondheid. U 
merkt het vaak al binnen enkele weken: meer energie, beter in uw 
vel. Soms lukt het om medicijngebruik te verminderen of om com-
plicaties van diabetes te helpen voorkomen. De moeite waard!

 Goede start van de dag
  Lilian (44): ‘Toen ik de diëtist voor het eerst bezocht, hebben we samen 

mijn eetpatroon doorgenomen. Ik bleek onregelmatig te eten en ook 
mijn maaltijden waren te klein. Achteraf heel logisch dat ik daardoor 
tussendoor zo vaak trek had, me duizelig voelde, snoepte en snackte. 
Samen met de diëtist heb ik gekeken wat er ontbrak in mijn voeding en 
waar ik dat het beste zou kunnen nemen. Ik lunch nu iedere dag lekker, 
neem een (gezond) tussendoortje en vooral mijn ontbijt is nu een goede 
start van de dag. Ik heb mooiere bloedglucosewaarden, ben wat gewicht 
kwijt en voel me stukken beter.’

Hoe kom ik in contact met de diëtist?
Zo eenvoudig is het!

Vanuit de Zorgcirkels worden er 2 
voorlichtingsbijeenkomsten gegeven 
door een fysiotherapeut en een dië-
tist. Tijdens de bijeenkomsten krijgt 
u een algemene uitleg over diabetes 
en de relatie met voeding en bewe-
ging. Uw huisarts of praktijkonder-
steuner kan u vertellen waar en 
wanneer deze bijeenkomsten zijn. 

Wilt u daarnaast liever persoonlijke begeleiding? U bent van harte 
welkom in één van onze praktijken. Geef bij uw huisarts of prak-
tijkondersteuner aan dat u graag naar de diëtist wilt. Samen met 
u kijken we naar uw voedingspatroon en mogelijke verbeterpun-
ten. Zo krijgt u een goed beeld van wat u met uw voeding kunt 
doen om uw diabetes te stabiliseren. 
Binnen de geldende richtlijnen wordt een aantal consulten door de 
Zorgcirkels betaald.


