Hoeveel kost dit?

Waar en wanneer?
in Inkendaal

Mobiel team*

1ste consultatie (60 min.)

60 euro

60 euro

2de consultatie (30 min.)

35 euro

40 euro

opvolgconsultatie (30 min.)

25 euro

30 euro

Voor consultaties binnen het ‘zorgtraject diabetes’ en het
‘zorgtraject kinderen en jongeren met overgewicht’ gelden, mits
doorverwijsbrief van de arts, andere tarieven (zie document tarieven
revalidatieverstrekking 2021 van de Vlaamse beroepsvereniging van
Diëtisten, of vraag meer info bij de diëtisten van Inkendaal).
Gelieve ons minstens één dag op voorhand te verwittigen via
annulatie@inkendaal.be, indien u niet aanwezig kan zijn voor
een consultatie. Indien u ons niet tijdig verwittigt, zullen we u een
forfaitair bedrag van 25 euro aanrekenen.
*voor min. 2 cliënten/bewoners. Hou een klevertje klaar!
Tegemoetkomingen
De meeste ziekenfondsen geven een tegemoetkoming voor
voedingsadvies. Informeer u daarover bij uw ziekenfonds.
Heeft uw (huis)arts een zorgtraject afgesloten voor bijvoorbeeld
diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie, breng de diëtist
daarvan dan op de hoogte. Bezorg ook het voorschrift van
uw huisarts. Zo krijgt u per jaar twee consultaties grotendeels
terugbetaald. Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij uw
ziekenfonds.

De consultaties vinden plaats in de polikliniek van
Revalidatieziekenhuis Inkendaal op woensdag en donderdag tussen
14 en 16 uur.
Bij uw eerste consultatie meldt u zich aan bij het algemeen onthaal
van het revalidatieziekenhuis. Voor uw opvolgconsultaties mag u
zich aanmelden aan de balie van de polikliniek.
Zorginstellingen kunnen een beroep doen op ons Mobiel Dieet-team.

Consultaties Dieet &
Mobiel Dieet-team

Een afspraak maken?
Indien u een afspraak wilt maken of meer informatie wenst over de
consultaties, dan kan u terecht bij onze diëtisten.
algemeen telefoonnummer dieet:
telefoonnummer Lyn Larcher: 		
telefoonnummer Silke Droeshout:
e-mail: dieet@inkendaal.be

Heeft u een vraag
of wenst u meer informatie?
Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw)
T 02 531 51 11 | F 02 532 23 66
info@inkendaal.be

www.inkendaal.be

Editie - mei 2022

02 531 54 90
02 531 54 93
02 531 54 91

Wat is de rol van diëtisten in Inkendaal?
De diëtisten van Inkendaal maken deel uit van het multidisciplinair
revalidatieteam dat revalidanten begeleidt tijdens hun
revalidatietraject in Inkendaal. Diëtisten Lyn Larcher en Silke
Droeshout zijn gespecialiseerd in voedingsadvies op maat van
personen die intensief revalideren. Ze begeleiden kinderen en
volwassenen, gehospitaliseerd of ambulant.

Wie kan naar de consultatie komen?
Volwassenen en kinderen, die behoren tot de revalidatietrajecten
van Inkendaal:
• Chronisch neurologische aandoeningen (CP, Parkinson, 		
neuromusculair)
• Niet-aangeboren hersenaandoeningen (na CVA , trauma, bloeding ...)
• Locomotorische aandoeningen (prothese, amputatie …)
• Oncologie
• Kinderen met over- of ondergewicht, autisme, CP, 			
ontwikkelingsstoornissen, slikstoornissen
Medewerkers van Inkendaal:
Dieetconsultaties m.b.t. vermagering, diabetes, gluten- en/ of lactoseintolerantie, allergie ... (met uitzondering van: bariatrische chirurgie,
FODMAP, proteïnediëten en sportvoeding).
Naaste familieleden van medewerkers van Inkendaal:
Enkel voor medisch gerelateerde problematiek zoals oncologische
problemen, slikstoornissen … (geen standaard vermagering).

Diëtiste Lyn Larcher
Kinderen en volwassenen
Specialisaties:
•
•
•
•
•
•
•

“Uw gezondheid,
onze zorg”

CP
Spierziekten
Overgewicht
Ondervoeding
Diabetes
Slik- of kauwproblemen (gewijzigde voedingsconsistentie,
sondevoeding ...)
Nierproblematiek

Diëtiste Silke Droeshout
Volwassenen
Specialisaties:
•
•
•
•
•
•
•

Ondervoeding / ongewenst gewichtsverlies
Slik- en kauwproblemen (gewijzigde voedingsconsistentie,
sondevoeding ...)
Diabetes
Vermagering
Parkinson
CP
Oncologie
Links: Lyn Larcher, rechts: Silke Droeshout

Hoe verloopt de consultatie?

Werking Mobiel Dieet-team

Tijdens de consultatie vraagt de diëtist naar uw huidig
voedingspatroon en eetgewoonten. Ze zal met u specifieke
behoeften en doelstellingen bespreken. Samen met u stelt de
diëtist vervolgens een aangepast dagschema op. De diëtist volgt uw
voedingsschema op, informeert u over eventuele gezondheidsrisico’s
en geeft u tips en advies.

Het Mobiel Dieet-team komt ter plaatse in uw instelling voor
minimum 2 cliënten per keer, op een tijdstip dat samen wordt
vastgelegd.

De opbouw van de consultaties ziet er als volgt uit:
•

Eerste consult: kennismakingsgesprek + opmetingen +
voedingsanamese (= inschatting van uw voedselconsumptie)

•

Tweede consult: aangepast dagschema + eventuele
informatiebrochures, recepten …

•

Opvolgconsultatie: bespreking van eventuele problemen of
vragen en verdere algemene opvolging.

De voorwaarden en de contactgegevens voor een afspraak vindt u op
de achterkant van deze folder.

