
Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich 
inzet voor de gezondheid en het welzijn van onze klanten, 
jong en oud, gezond of kwetsbaar. Careyn telt 4 districten en 
is actief in 45 gemeenten in Utrecht, Zuid-Holland en Brabant. 
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Privacy
Natuurlijk besteedt Careyn veel aandacht aan het waarborgen van uw privacy. 
De diëtisten van Careyn hebben een geheimhoudingsplicht. Ook de registratie 
en het beheer van uw persoonsgegevens gebeurt volgens het privacyreglement 
zoals dat geldt voor Careyn. 

Contact en spreekuren
De diëtisten van Careyn houden spreekuren op verschillende locaties. Er is altijd 
een diëtist van Careyn bij u in de buurt, kijk op www.careyn.nl/dietist. U kunt 
ook, tijdens kantooruren, bellen naar Careyn Klantenservice 088 123 99 88 (lokaal 
tarief). Daar kunt u ook terecht met uw vragen of om een afspraak te maken 
met de diëtist.

De diëtisten van Careyn zijn allen ingeschreven in het Kwaliteitsregister 
Paramedici en zijn volgens de kwaliteitseisen van ISO 9001 gecertificeerd.  

“Als u niet in staat bent om 
naar het spreekuur te komen, 

dan komt de diëtist bij u 
thuis.”

De diëtisten van Careyn staan 

voor u klaar met advies op maat en 

persoonlijke begeleiding voor 
jong en oud.

VOEDINGS- EN DIEETADVIES  

Leef in balans!

Voor informatie of afspraak: 

Careyn klantenservice 088 1239988 (lokaal tarief)

Of kijk op: www.careyn.nl/dietist voor de Careyn diëtist bij u in de buurt 
(diëtisten in ons gehele werkgebied met uitzondering van Brabant) 



Uw bezoek aan de diëtist is maatwerk 
Iedereen is anders en heeft eigen eet- en leefgewoonten. Een andere culturele 
achtergrond, smaak, voorkeuren en andere behoeften. 
Door de medische en voedingskundige kennis én ervaring kan de diëtist het 
beste beoordelen welke voeding bij u past. 
Voeding moet niet alleen ‘goed’ zijn maar ook gewoon ‘lekker’.

CAREYN VOEDINGS- EN DIEETADVIES 

Leef in balans!
Genieten van lekker eten is gezellig en belangrijk om 
gezond te blijven. De diëtisten van Careyn zijn dé 
deskundigen op het gebied van voeding en gedrag. Zij 
staan voor u klaar als het gaat om gezond en lekker 
eten, een voedingsadvies op maat of persoonlijke 
dieetbegeleiding van jong tot oud.

“Ik vond het prettig om te 
ervaren dat de begeleiding niet 
is gebaseerd op ‘moeten’ maar 

op stimuleren.”

“Ik pak nu vaker de fiets 
of ga lopen. Door gezonder te 

eten en meer in beweging te zijn 
heb ik veel meer energie!”

Vergoeding en verwijzing 
De dieetbehandeling is opgenomen in de basisverzekering en/of aanvullende 
verzekering. Sommige verzekeraars hebben een verwijzing van de (huis)arts nodig 
voor uw vergoeding. Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van 
de verwijzing wordt uw eigen risico aangesproken. Meer informatie vindt u in de 
polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of vraag het de diëtist van Careyn.

Workshops en voorlichting
De diëtisten verzorgen ook voorlichting en workshops op aanvraag. Bijvoorbeeld 
op een ouderavond of bij een sportvereniging. Bijeenkomsten met thema’s 
als gezonde voeding voor kinderen, botontkalking of juiste voeding bij hart en 
vaatziekten. U kunt ook een workshop krijgen in de plaatselijke supermarkt 
om te leren hoe u het beste etiketten kunt lezen. Aan deze voorlichting en 
workshops zijn kosten verbonden. U kunt hiervoor een offerte opvragen bij de 
diëtist.   

“Wist u dat gezond eten 
het risico op het krijgen van 

chronische ziekten zoals 
diabetes en hart- en vaatziekten 

vermindert?”


