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Welkom bij Diëtistenpraktijk Katinka de Nennie, dé
kinder- en jeugddiëtisten bij u in de buurt.

Blz 2 Achterblad

Voor wie?
• Slecht of moeilijk etende kinderen
• Kritische, selectieve kieskeurige eters
• Kinderen met voedselweigering en/ of aversie
• Kinderen met afwijkend eetpatroon en/ of
eetproblemen:
CONTACT
o bij autisme spectrum stoornis
CO N T A CTKatinka de Nennie, kinder- en jeugddiëtist
o AD(H)D
• Kinderen met ondergewicht en/ of ondervoeding
CO NT A C T E: katinka@dietistdenennie.nl
Katinka
(kinder) diëtist
Julia Cornet, (kinder) diëtist
CO N TdeA Nennie,
CT
• Kinderen met een groeiachterstand
E: katinka@dietistdenennie.nl
E: julia@dietistdenennie.nl
Julia Cornet, kinder- en jeugddiëtist
Katinka de Nennie, (kinder) diëtist
Julia Cornet, (kinder) diëtist
• Kinderen met overgewicht of obesitas
T: 06-24767756
E:
julia@dietistdenennie.nl
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• Kinderen en volwassenen met een verstandelijkeI: www.dietistdenennie.nl
CO NT A CT
E: katinka@dietistdenennie.nl
E: julia@dietistdenennie.nl
T: 06-24767756
T: 06-24767756
en/of een lichamelijke beperking waarbij de I: www.dietistdenennie.nl
T: 06-24767756
I:dewww.dietistdenennie.nl
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• Kinderen met sondevoeding
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Tot ziens in de praktijk!

Spreekuur op afspraak

Bij Diëtistenpraktijk Katinka de Nennie kunt u terecht
voor een antwoord op al uw voedingsvragen
Gezonde voeding is meer dan eten alleen!
Eten is lekker, leuk en doe je met plezier

MAAK KENNIS MET DIËTISTENPRAKTIJK
KATINKA DE NENNIE
In de praktijk richten wij onze specifieke deskundigheid
met name op de begeleiding van baby’s,
kinderen, jongeren, hun ouders en zwangeren.
Onze ervaring is dat bij verandering van het voedingspatroon, samen met het kind en de ouders, gekeken moet
worden op welke wijze gedragsverandering kan plaatsvinden.
Dit is zowel bij de begeleiding van overgewicht, ondergewicht als bij voedselovergevoeligheid van belang.
Maar ook bij een slecht etend kind, kinderen met een
afwijkend eetpatroon of darmproblemen.
Wij werken onder andere met de unieke programma’s
van de Kinder(di)eetcreatie. De kracht ligt in de creatieve en kindvriendelijke manier waarbij je kind betrokken
wordt om zelf aan de slag te gaan met het eten. Ook als
eten niet zo vanzelfsprekend is…
Geen standaard advies of een streng dieet, maar een advies op maat dat wordt afgestemd op de wensen,
behoeftes en gewoontes van jullie kind en jullie gezin.
Ieder kind is ten slotte uniek!
Onze aanpak kenmerkt zich door persoonlijke begeleiding en aandacht. Toewijding en enthousiasme staan
centraal om samen met u de begeleiding tot een goed
resultaat te brengen.

KOSTEN
De begeleiding van de kinder- en jeugddiëtist is opgenomen in de basisverzekering voor 3 behandeluren per jaar.
Dit betekent dat meerdere consulten vergoedt worden.
Een verwijzing van een (huis)arts, consultatiebureau arts,
jeugdarts, verloskundige of specialist is gewenst en wordt
door sommige zorgverzekeraars vereist. Onze praktijk
werkt ook via Directe Toegankelijkheid Diëtist.
Vaak verruimen aanvullende verzekeringen de vergoedingsmogelijkheden. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden.
Voor kinderen tot 18 jaar is er geen sprake van eigen risico.
Voor meer informatie, tarieven, algemene voorwaarden
en nieuws: www.dietistdenennie.nl
KvK nummer: 24444037 te Rotterdam
Registratienummer Kwaliteitsregister: 89900746489
Rekeningnummer: NL13INGB0004496900
t.n.v. Diëtistenpraktijk Katinka de Nennie

WERKWIJZE
Begeleiding door de (kinder) diëtist vindt plaats tijdens
het spreekuur zowel overdag als ’s avonds. Daarnaast
bestaat er de mogelijkheid om de begeleiding via e-mail
of telefonisch consult te laten verlopen. Ook een huisbezoek is mogelijk. Overleg met de diëtist naar de mogelijkheden.
Het uitgangspunt is gevarieerde en volwaardige voeding, passend bij u en/of uw kind, met zo min mogelijk
beperkingen maar met voldoende praktische handreikingen om met de veranderingen om te kunnen gaan.
SAMENWERKING
Diëtistenpraktijk Katinka de Nennie heeft een intensieve samenwerking met (huis)artsen, kinderartsen,
jeugdartsen, verloskundigen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeut, orthopedagoog en psycholoog.
ACTIVITEITEN
Naast de individuele begeleiding biedt Diëtistenpraktijk
Katinka de Nennie workshops, themabijeenkomsten en
lezingen aan. Ook groepsbegeleiding en begeleiding op
scholen en/ of bedrijven behoort tot de mogelijkheden.
Informeer naar de mogelijkheden.

