
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE DIËTIST, SPECIALIST IN VOEDING EN 

DIEET 

 

 

FRANCISCUS VLIETLAND 

 



Inleiding 
De diëtisten werken op de afdeling Diëtetiek. Zij geven 
begeleiding en behandeling op het gebied van voeding en dieet. 
Bijvoorbeeld bij diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, 
slikklachten en sondevoeding. 
Iedere werkdag van de week zijn er meerdere diëtisten 
aanwezig in het Vlietland ziekenhuis. In deze folder leest u 
meer over de werkwijze in het ziekenhuis en de begeleiding na 
uw ziekenhuisopname. 
 

Werkwijze  
Gedurende uw behandeling houdt de diëtist zoveel mogelijk 
rekening met uw wensen en geeft u adviezen en tips op het 
gebied van voeding en uw dieet. 
Hierbij werkt de diëtist als volgt: 
 bij verwijzing door uw arts verzamelt de diëtist gegevens 

over uw persoonlijke situatie. Onder andere informatie over 
uw klachten, uw voedingsproblemen en voedingsgewoonten; 

 op basis van deze gegevens stelt de diëtist, in overleg met u 
en eventueel met uw arts, het behandelplan en dieetadvies 
op.  

 
Let op! Wanneer u in de thuissituatie onder behandeling bent 

bij een diëtist, is het belangrijk uw situatie met betrekking tot 
de voeding tijdens uw ziekenhuisopname met de 
ziekenhuisdiëtist te bespreken.  
 
De kantoren van de diëtisten, afdeling Diëtetiek, vindt u op de 
1e verdieping, route 116.  
 
Samenwerking  
De diëtisten werken samen met andere behandelaren zoals 
artsen, arts-assistenten, fysiotherapeuten, geestelijke 
verzorgers, logopedisten, maatschappelijk werkers, 

pedagogisch medewerkers, psychologen, verpleegkundigen, 
voedingsassistenten en transferverpleegkundigen. 
 

Poliklinische begeleiding  
De afdeling Diëtetiek heeft niet voor iedere patiënt de 
mogelijkheid voor een poliklinisch spreekuur. Alleen de 



patiënten die worden doorverwezen door een specialist van 

Franciscus Vlietland kunnen terecht voor poliklinische 
begeleiding.  
 
Tevens is er de mogelijkheid om op de poliklinieklocatie 
Franciscus Maassluis een afspraak met de diëtist te maken. 
 
Ook kan het zijn dat de diëtist, bijvoorbeeld na een opname in 
het ziekenhuis u uitnodigt voor een vervolgafspraak op de 
polikliniek of telefonisch contact met u onderhoudt.   
 

Vragen  
Bij algemene vragen over voeding of vragen over uw 
persoonlijke dieet kunt u een email sturen naar het e-mailadres 
van de afdeling Diëtetiek: diëtetiek.VLZ@franciscus.nl  
U kunt de diëtist ook telefonisch bereiken: 010 893 00 00, 
waarbij u vraagt naar de afdeling Diëtetiek. 
 
 
Deze folder heeft u ontvangen van: 
 
………………………………………………………… 
 

Diëtist Franciscus Vlietland 
 
Telefoonnummer: 
 
…………………………… 
 


