
 
 

 

Eet u genoeg? 
Voor iedereen die ouder wordt geldt dat 

het belangrijk is om goed en gezond te 

blijven eten. Bij ouderen komt 

ondervoeding helaas veel voor. 

Bent u onbedoeld 4 kg of meer afgevallen 

in de laatste 6 maanden? Heeft u minder 

eetlust en moet u vaker rusten tijdens 

inspanning? Dit kunnen tekenen van 

ondervoeding zijn. Het advies is om contact 

op te nemen met een diëtist.  

Wist u dat 

 Aan vrouwen boven de 50 jaar 

geadviseerd wordt om dagelijks  

10 mcg vitamine D te nemen?  

Bij mannen geldt dit vanaf 70 jaar. 

 Zuivelproducten erg belangrijk zijn om 

voldoende calcium binnen te krijgen? 

 1 kopje soep de hoeveelheid zout 

bevat die voldoende is voor de hele 

dag? 

 Het gezond is om 1 x per week vette  

vis te eten? 

Bij een diëtist kunt u terecht voor: 

 Ondergewicht 

 Overgewicht 

 Vragen over (gezonde) voeding 

 COPD 

 Diabetes 

 Hoge bloeddruk 

 Hoog cholesterol 

 Allergieën 

 Darmklachten 

 Obstipatie/diarree 

Vergoeding 

De diëtist wordt voor 3 uur vergoed vanuit de 

basisverzekering. 

 



 
 

 

Wanneer we ouder worden hebben we 

meer vitamine D nodig. Vitamine D zorgt 

voor de opname van calcium en is daarom 

erg belangrijk voor sterke botten en 

tanden. Ook is het belangrijk voor een 

goede werking van de spieren.  

Het advies om dagelijks 200 - 250 gram 

groente te eten is best een kunst. Door 

groente toe te voegen aan de lunch of het 

avondeten verhoogt u de inname en het is 

nog eens smakelijk ook! 

U kunt bijvoorbeeld plakjes komkommer  

of tomaat op uw brood doen, of extra 

groente in de soep verwerken. 
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Het dagelijks advies om 250 gram  

groente te eten is best een kunst. Door 

groente toe te voegen aan de lunch of  

het avondeten verhoogt u de inname en 

het is nog eens smakelijk ook!  

U kunt bijvoorbeeld plakjes komkommer 

of tomaat op uw brood doen, of extra 

groente in de soep verwerken. 

Diëtisten in de gemeente Beuningen 

 Motiv-eet  

Zonnebloemveld 1, Beuningen 

Vordingstraat 2, Ewijk 

Wethouder Broekmanstraat 16a, Weurt 

06 13 16 36 75  

www.motiveet.nl  |  info@motiveet.nl 

 Diëtheek 

Wilhelminalaan 45, Beuningen 

088 42 53 600  

www.dietheek.nl  |  

klantcontact@dietheek.nl 

 Diëtiste Yvonne Veerbeek 

Krommehoekstraat 7, Beuningen 

06 10 85 21 44 

yverbeek61@verbeek.nl 

Samen eten is gezellig! 

Door samen te eten wordt er vaak meer 

en beter gegeten. Stichting Perspectief 

organiseert verschillende eetpunten. 

Neem hier eens een kijkje of eet een keer 

gezellig mee. Informeer via 024 675 09 39. 

Een gezonde maaltijd kunt u op eigen 

kosten ook thuis laten bezorgen door 

Vers specialist Tijssen. Informeer via 

www.agftijssen.nl of 0487 516 664. 

 

Tip! 

 Voor voldoende calcium: neem 

dagelijks 2 tot 3 zuivelproducten  

zoals melk, yoghurt of kwark. 

 Neem ook eens vis op een boterham, 

zoals gerookte zalm, makreel, haring 

of tonijn. 
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