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Advies- en behandelcentrum 
Diëtetiek

Azora
Postbus 30, 7060 AA Terborg

T (0315) 33 82 60    E  dietetiek@azora.nl    I  www.azora.nl

Bereikbaarheid 
Onze diëtisten zijn tijdens werkdagen  
voor u telefonisch bereikbaar van  
08.30 - 12.00 uur. Openingstijden  
van de praktijk van 08.30 - 17.15 uur.

Het Advies- en behandelcentrum  
biedt de volgende specialisaties:
•	 Fysiotherapie
•	 Ergotherapie
•	 Logopedie
•	 Diëtetiek
•	 Verpleeghuisgeneeskunde
•	 Psychologie
•	 Geestelijke verzorging



In de kracht van je leven is het zo vanzelfsprekend om goed in je vel te 

zitten dat je er vaak niet bij stil staat, maar met het klimmen van de jaren 

beginnen lichamelijke en geestelijke klachten zich meer te manifesteren. 

Bij Azora helpen we deze klachten zo veel mogelijk te voor komen en uw 

niveau van functioneren zo goed mogelijk te verbeteren. We zetten onze 

deskundig heid niet alleen in voor ouderen. Ook mensen die bijvoorbeeld 

revalideren, sporten of die - om welke reden dan ook - een dieet nodig 

hebben, kunnen bij ons terecht.

Ook voor u
Binnen Azora hebben we de beschik-
king over een professioneel advies- en 
behandel centrum. Dit advies- en behan-
del centrum is letterlijk een centrum: hier 
staat een uitgebreid team van behande-
laars klaar om u te helpen en om de ver-
velende gevolgen van uw situatie zoveel 
mogelijk te beperken. Het advies- en 
behandelcentrum is bedoeld voor ieder-
een. Ook voor u. Niet alleen als u klant 
bent van Azora, maar bijvoorbeeld ook 
als u in de buurt woont, meer informatie 
wilt, of wilt komen vanwege een bepaalde 
specialisatie. Soms heeft u een verwijzing 
van uw huisarts nodig. In deze folder kunt 
u meer lezen over diëtetiek.

Wat is de rol van diëtetiek? 
Een consult bij onze diëtist kan van groot 
belang zijn als u ouder wordt, te maken 
heeft met ziekte of handicap, of uw 
levensstijl wilt veranderen. Goede voeding 
is belangrijk en dat geldt zeker als u ziek 
bent. De juiste voeding draagt bij tot een 
sneller herstel en verbetering van de 
conditie. Daarom is de samenstelling van 
de juiste voeding een onmisbaar onder-
deel van de behandeling.

Bij verschillende gezond  heidsklachten kan 
een voedings- of dieetadvies nodig zijn, 
bijvoorbeeld vanwege een CVA (beroerte), 
Parkinson, een COPD (longaandoening), 
Diabetes Mellitus, hartfalen, decubitus 
(doorligwond) of ondervoeding. 

Advies
Bij de diëtisten van Azora kunt u terecht 
met al uw vragen op dit gebied. Ze geven 
uitleg over het ziektebeeld en het dieet-
advies dat daarmee samenhangt.  
Ze bespreken samen met u waarom en 
hoe u uw huidige voedingspatroon kunt 
aanpassen. Ook adviseren zij bij kauw-  
en slikproblemen, een slechte eetlust en 
(ongewenst) afvallen. De diëtisten hebben 
specifieke deskundigheid over deze 
ziektebeelden en over de relatie tussen 
voeding en gezondheid. Ze werken 
intensief samen met andere disiplines.  
Dit zijn onder andere de verpleeghuisarts, 
logopedist en fysiotherapeut. 

Signalen
Het belang van goede voeding is heel 
groot. Wees alert bij zaken als: 
•	 	ondergewicht/ongewenst 

gewichtsverlies;
•	 slechte conditie;
•	 depressie;
•	 minder eten en drinken dan normaal;
•	 	verwaarlozing/vereenzaming/

beginnende dementie;
•	 	specifieke ziektebeelden als CVA, 

COPD, Parkinson, hartfalen, 
(ouderdoms)diabetes (type 2), M.S.

Let op: in de basisverzekeringen is 
opgenomen dat u jaarlijks vier uur 
diëtetiek vergoed kunt krijgen.


