WIE BEN IK?

KINDERDIETIST.

Ik ben Tahnee van Laere en eigenaar van
Diëtistenpraktijk Tahnee Lifestyle. Iedereen heeft
een bepaalde mening over voeding, dat koester ik.
Juist daarom is veel mogelijk op het gebied van
voeding! Ik zal als diëtiste niet met het vingertje
gaan wijzen en u vertellen wat u wel of niet mag
doen. Samen gaan wij gaan kijken wat voor uw
lichaam goed is om de focus op te leggen.

Ook ben ik gespecialiseerd als kinderdiëtist,
wilt u graag weten wat de voedingsbehoeften
zijn van uw kind en of u kind wel voldoende
voedingsstoffen binnen krijgt? Heeft uw kind
aangepaste voeding nodig in verband met
buikklachten, voedselallergieën, ondergewicht,
cariës,
aften,
tanderosie,
smaak
en
reusstoornissen, overgewicht, diabetes, of
andere klachten waarbij voeding mogelijk een
belangrijke rol speelt? of wilt u gewoon graag
eens weten wat nou gezonde voeding is voor
uw kind? Kom dan eens langs bij de diëtist om
antwoord te krijgen op al uw vragen! Kinderen
tot 18 jaar krijgen drie behandeluren 100
procent vergoedt door de zorgverzekeraar!

Ik ben een voorstander
van puur eten, lekker
eten, goed zijn voor de
natuur, dieren & jezelf!
Ben ervan overtuigd dat
het belangrijk is uw gedrag en leefstijl aan te
passen en niet te gaan
diëten. Wilt u uw voeding veranderen op een
manier waar u zich goed
bij voelt. Bent u op zoek
naar iemand die u kan
adviseren op het gebied
van voeding, gezondheid en leefstijl?

VERGOEDING.
In uw basisverzekering is dieetadvisering voor 3
behandeluren per kalenderjaar opgenomen. Voor
deze zorg geldt een eigen risico, dat is vastgesteld
op 385 euro. Heeft u een aanvullende verzekering
dan heeft u recht op extra dieetadvisering. Deze
consulten vallen niet onder uw eigen risico. De
vergoeding kan per zorgverzekeraar en per pakket
verschillen. Raadpleeg uw polis, neem contact op
met u zorgverzekeraar.

“Let food be
your medicine
and medicine
be y o u r f o o d ”

FACEBOOK.COM/TAHNEELIFESTYLE
INSTAGRAM.COM/TAHNEE_LIFESTYLE

“Het belangrijkste is dat mijn voeding en
dieetadvies niet alleen haalbaar, praktisch of
gezond is, maar het mag ook lekker zijn en
makkelijk in te passen in uw dagelijks leven. Ik
vind maatwerk en het zien van de persoon
tijdens een consult het belangrijkste!”

CONTACT
Telefoon: 06-38928331
E-mail: dietist@tahneelifestyle.nl
www.tahneelifestyle.nl

PARTNERS.
Fitland Boxmeer, Gennep, Oss XL & Uden
JTV Mondzorgvoorkids.nl Cuijk, Oss
& Rotterdam

\

Chiropractie Fysiotherapie Nijmegen
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‘’Bij Diëtistenpraktijk Tahnee Lifestyle kunt
u ook online terecht voor advies, een
behandelplan op maat, recepten, tips en
andere vragen die u heeft over voeding,
leefstijl en medische onderwerpen. Ook
huisbezoeken zijn mogelijk.’’

