
Samen op zoek naar een voedingspatroon dat bij jou past!

Voeding is iets waar we dagelijks 
mee te maken hebben en waar 
we niet omheen kunnen, sterker 
nog: we kunnen niet zonder! 

Het heeft daarom veel invloed op ons 
dagelijks leven en daarbij ook op hoe 
we functioneren en hoe we ons voelen. 
Er is alleen niet één oplossing: jij bent 
uniek en daarom is het belangrijk om te 
kijken naar het totaalplaatje. 

Wie ben jij, wat is jouw bewandelde ‘pad’ en 
waar wil jij naartoe. En het belangrijkste: wat heb 
jij nodig om dit te kunnen bereiken. Want als dat 
lukt, dan is mijn missie geslaagd!

Mijn naam is Floor Dieben, 
en ik zou het ontzettend leuk 
vinden om met jou op 
ontdekkingstocht te gaan om 
te kijken wat er qua voeding 
voor jou werkt, zodat jij je 
weer goed voelt.

06 31 28 45 97

info@dietistfloordieben.nl

www.dietistfloordieben.nl

In 2016 ben ik afgestudeerd als diëtist aan de Haagse 
Hogeschool. Hierna ben ik direct aan de slag gegaan 
als diëtist bij diverse zelfstandige praktijken. In deze 
periode heb ik veel ervaring opgedaan in het behan-
delen van veel verschillende soorten ziektebeelden. Als 
diëtist volg ik diverse bij- en nascholingen en heb ik regel-
matig overleg met collega-diëtisten. Op deze manier houd ik 
niet alleen mijzelf up-to-date, maar ben jij ook verzekerd dat 
jouw advies gebaseerd is op de laatste 
inzichten! Ik sta ingeschreven in het 
Kwaliteitsregister Paramedici en dien 
mij elke 5 jaar te her-registreren. Wist je dat je 

een afspraak bij 
Diëtist Floor 
Dieben ook 

wandelend kan 
doen? 

Dieetadvisering zit voor 3 uur per kalenderjaar 
in het basispakket van de zorgverzekering. 
Mocht je aanvullend verzekerd zijn, dan 
kunnen er mogelijk nog extra uren bij 
komen.  

Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten. 
Dat betekent dat de factuur direct naar de zorgverzekeraar 
gaat en wordt vergoed.

Net als alle andere zorg die wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering geldt eerst het wettelijke en verplichte 
eigen risico. Mocht je deze nog niet hebben verbruikt, dan 
worden de kosten eerst bij jou in rekening gebracht via je 
zorgverzekeraar. Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben 
geen eigen risico. 

Verder ben ik als diëtist direct toegankelijk, hierdoor is een 
verwijzing niet meer nodig om een afspraak te maken.   

Tarieven 

• Gezonde voeding
• Diabetes mellitus
• Verhoogde bloeddruk
• Verhoogd cholesterol
• Ondergewicht
• Maag- en darmklachten
• Overgewicht/obesitas

• Eetstoornissen
• Maagverkleining
• Vegetarische voeding
• Jicht
• Sport
• Ondersteuning bij 
   herstel en opbouw

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Staat jouw voedingsvraag er niet bij? 
Neem dan contact op!

CareworX 
Minister van Houtenlaan 123A, 1981EK Velsen-Zuid

Kenamju 
Phoenixstraat 13, 2011 KC Haarlem


