CuraMare biedt toegankelijke zorg voor iedereen die op zorg en verpleging aangewezen is. Wij zorgen ervoor dat onze cliënt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort
mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke zorg
of verpleging in onze zorghotelkamers en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk
binnen één van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste
moment op de juiste plek.
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Diëtetiek

Waar vindt u de diëtist
De diëtist werkt op alle afdelingen van de woonzorglocaties van CuraMare en de
revalidatiepolikliniek van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Uw verwijzing naar de diëtist
Voor de diëtist heeft u een verwijzing nodig. Indien u niet valt onder de specialist
ouderengeneeskunde, kan uw specialist of huisarts u voorzien van een verwijsbrief.

Kosten

De diëtisten van CuraMare Behandeling zijn gespecialiseerd in voeding voor ouderen. Zij
zijn er voor u, maar ook voor de mensen die dicht bij u staan. Familieleden bijvoorbeeld,
of andere mantelzorgers.

Dieetadvisering is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit betekent
dat iedere verzekerde recht heeft op 3 uur dieetbegeleiding op jaarbasis. Heeft u minder
medische kosten gemaakt dan het eigen risico van uw basisverzekering? Dan betaalt
u maximaal het bedrag dat nog openstaat. In sommige aanvullende pakketten is extra
dieetbegeleiding opgenomen. Raadpleeg hiervoor uw polis of vraag het na bij uw
zorgverzekeraar. Deze vergoeding valt niet onder uw eigen risico.

U en de diëtist

Contact

De diëtist helpt als er sprake is van een verstoorde voedingssituatie. Bijvoorbeeld bij
ondervoeding, Diabetes Mellitus, COPD, hart- en vaatziekten of kanker.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op via 0187
89 57 76.

De diëtist aan het werk
De diëtist brengt samen met u - en als dat nodig is ook met de mensen die u verzorgen uw voedingssituatie in kaart. Hiervoor wordt regelmatig gebruik gemaakt van voedingsen vochtlijsten, maar ook observatie door anderen kan hierbij behulpzaam zijn. In
overleg met andere zorgverleners - bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde of
logopedist - stelt de diëtist vervolgens een dieetbehandelplan op, om uw voedingstoestand
te verbeteren.
Om dit doel te bereiken kan worden gekozen voor extra (drink)voeding, een vermindering
van uw totale inname, maar ook voor een beperking van bijvoorbeeld uw zoutinname.
De diëtist komt vervolgens regelmatig bij u langs om te bespreken of alles naar wens
verloopt of dat het dieetbehandelplan wellicht moet worden bijgesteld.

CuraMare Behandeling
CuraMare Behandeling voorziet in screening, onderzoek, behandeling en advies voor
alle leeftijden en met name rondom ouderen en chronisch zieken. Daaronder valt ook
het voorkómen van klachten en beperkingen. CuraMare Behandeling is met name actief
in de regio Goeree-Overflakkee. Het behandelteam bestaat onder meer uit specialisten
ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, praktijkverpleegkundigen, ergotherapeuten,
logopedisten, psychologen, diëtisten en maatschappelijk werk. Ook is er een nauwe
samenwerking met de revalidatiearts. Al deze deskundigen werken niet alleen onderling
samen, maar ook met de specialisten van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, met de
thuiszorg en met huisartsen. Dat maakt CuraMare Behandeling tot dé zorgverlener als
het gaat om complexe behandelingen waarbij de inzet van verschillende zorgverleners
nodig is.
CuraMare Behandeling
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3245 VP Sommelsdijk
0187 48 82 00
www.curamarebehandeling.nl

