Alimentum is met hun gezamenlijke 40 jaar aan ervaring DE specialist in voeding en diëten
in de gehele Zaanstreek.
Met name op gebied van kinderen, ouderen, diabetes mellitus, overgewicht en
ondergewicht. Maar uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor andere dieten zoals:
voedselallergie,- intolerantie, kanker, hart- en vaatproblemen (bijvoorbeeld hoge
bloeddruk, cholesterol) COPD (longproblemen) en gewichtsproblemen.
Wij bieden dichtbij een deskundig en compleet pakket aan dieet- en/of voedingsbegeleiding
en ondersteuning om uw doel te bereiken en zeker ook te behouden. Ook in de avonduren!
Vergoeding
VANAF 1 januari 2013 wordt dieetadvisering weer vanuit de basisverzekering vergoed voor 3 uur per
jaar. Dit kan meetellen met het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. Kinderen tot 18 jaar hebben
geen eigen risico.
In sommige aanvullende pakketten zit nog een extra vergoeding voor dieetbegeleiding.
Ketenzorg: Alimentum is aangesloten bij SEZ. Wanneer u als diabeet wordt behandeld via Ketenzorg
wordt uw bezoek aan de diëtist vergoed. Dit geldt met name voor mensen met diabetes waarbij de
huisarts ook is aangesloten bij SEZ.
Heeft u een huisarts in Gezondheidscentrum Saendelft? Dan is er goed nieuws te melden betreffende
het eigen risico 2013! Indien u door uw huisarts naar een van onze diëtisten wordt verwezen met een
van de volgende aandoeningen, dan is wordt dit niet verrekend met uw eigen risico 2013: Diabetes
Mellitus, Hart- en vaatziekten of een risico daarop (o.a. verhoogd cholesterol, hartfalen, BMI van 30 of
hoger, verhoogde bloeddruk) en COPD (longemfyseem).

Afspraak maken
Voor een afspraak kunt u van maandag t/m donderdag van 8.30-12.30 uur en vrijdag van 13.00-17.00
uur contact opnemen met 075-6411672 of via info@alimentum.nl Voor meer info: www.alimentum.nl

Afspraak afzeggen
Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te
delen via 075-6411672 (u kunt dit ook inspreken op het antwoordapparaat). Indien u dit nalaat,
worden de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet
vergoed door de zorgverzekeraar. Voor een niet nagekomen eerste consult wordt 46,50 in rekening
gebracht en voor een vervolgconsult 15 euro.

Privacy
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met een diëtist bespreekt,
wordt vertrouwelijk behandeld. Een diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft
altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.
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Spreekuurlokaties:
Assendelft
Huisartsenpraktijk Assendelft, Dorpsstraat 466, 1566 BV Assendelft
Gezondheidscentrum Saendelft, Kaaikhof 69, 1567 JP Assendelft
Krommenie
Centrum Jong, Albert Schweitzerstraat 2, 1561 GE Krommenie
Mensendieckpraktijk Krommenie, Zwanebloemlaan 20, 1562 SC
Krommenie
Zaandam
Evean Nieuw Groenland, Bolksbeek 151, 1509 ED Zaandam.
Huisartsenpraktijk Roelandschap, Reitdiep 22A, 1509 XZ Zaandam.
Huisartsenpraktijk Timmer, Ereprijsweg 5, 1508 CT Zaandam
Eveanwinkel Zaandam, Bristolroodstraat 164, 1503 NZ Zaandam
Westzaan
Huisartsenpraktijk Westzaan, Torenstraat 4, 1551 BK Westzaan
Wormer
Centrum Jong, Valkstraat 3, 1531 CW Wormer
Wormerveer
Huisartsenpraktijk Wormerveer, Stationsstraat 7, 1521 DT
Wormerveer
Zaandijk
Huisartsenpraktijk Heijmans, John Lennonstrat 1, 1544 LE Zaandijk
Centrum Jong, George Gershwinstraat 207, 1544 NX Zaandijk
Kuin Sport en Wellness, Dr. J.J. van der Horststraat 2, 1544 XE
Zaandijk
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