
Dieet – en 
voedingsadvies 

 

 

 

In een samenwerking met:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstencentrum Het Sluisken 

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht 

Tel: 03 330 11 20  

hetsluisken@ocmwbrecht.be 

Dagelijkse verantwoordelijke: Bart Neefs 

 

Dienstencentrum De Lindeboom 

Kerklei 18A, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor 

Tel: 03 667 14 00  

delindeboom@ocmwbrecht.be 

Dagelijkse verantwoordelijke: Liesbeth 

Van Menxel  

Aanvragen 

Voor nieuwe aanvragen, al dan niet op 

doktersadvies,  kunt u contact opnemen 

met één van de centrumleiders. 

 

De consultaties gaan door in 

dienstencentrum Het Sluisken, tussen 

14.00u. en 16.00u. op de eerste 

maandag van de maand. 

 

 

 



 

 Dieet – en  
Voedingsadvies 
_______________________________________________ 

 

Samen met de diëtiste van het Wit-Gele-

Kruis organiseren we  dieet- en 

voedingsadvies. Maandelijks, en dit telkens 

op de derde maandag van de maand, zal de 

diëtiste in het dienstencentrum aanwezig zijn 

om, op afspraak, deskundig advies te geven. 

Samen met de diëtiste ga je tijdens de 

consulten je voedingsgewoonten en 

ongemakken bespreken om daarna samen 

een individueel schema uit te werken waar je 

jezelf goed bij voelt en dat ook tegelijkertijd 

resultaat oplevert.  

 

 

 
 

 Gezonde voeding   
 
__________________________________ 

 

Gezondheid is ons belangrijkste goed.  

Het is dan ook vanzelfsprekend dat we  

er de nodige aandacht aan besteden.  

Voldoende bewegen is aangewezen  

net als tijdig rusten, ontspannen  

of ontstressen. Gezond leven start met  

een gezonde, evenwichtige voeding.  

Heel wat mensen krijgen tegenwoordig  

met medische problemen te maken  

zoals zwaarlijvigheid, diabetes,  

hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk,  

spijsverteringsmoeilijkheden,  

voedingsintoleranties, eetstoornissen  

zoals slik- en kauwproblemen,  

maar ook ondervoeding.  

Een gezonde voeding is erg belangrijk  

in de preventie en bij de behandeling  

van deze (welvaart)ziekten.  

Gezond eten en drinken is voor iedereen  

belangrijk. We zijn immers letterlijk  

wat we eten en drinken. 

 

Kostprijs 

_____________________________________________ 

 

Het eerste consult kost € 23,00.  

De tweede consultatie kost € 17,02  

De daarop volgende afspraken € 11,00 

 

De meeste mutualiteiten geven een 

tussenkomst in deze consultaties (zeker 

als het op doktersadvies gegeven wordt). 

Raadpleeg uw eigen mutualiteit of het 

dienstencentrum voor meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 


