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Belangrijke Mededelingen: Dietistenpraktijk DDietist & Cinzento Rosa. 
 
Zomervakantie – Zomerstop: 
De praktijk is gesloten tussen 18 Juli tot en met 26 Augustus. 
Mogelijkheden tijdens deze stop (alleen op afspraak): 
Chat consulten en Foto voedingsdagboek coaching. 
 
Na de Zomervakantie – Zomerstop (voor huidige en nieuwe cliënten): 
De praktijklocatie is alleen nog geopend voor huidige cliënten (cliënten aangemeld vòòr de 
Zomervakantie/Zomerstop). 
 
Voor nieuwe cliënten (aanmeldingen ná de Zomervakantie/Zomerstop) is de praktijk alleen nog 
geopend voor Weegconsulten en Digitale consulten (o.a. videobellen, foto-dagboekcoaching en 
chat consulten). 
 
Lieve cliënten, 
 
Zoals sommigen al weten, ben ik met mijn gezin al langere tijd aan het plannen om te emigreren 
naar Zuid Portugal. Hierbij doe ik dan alvast een aankondiging over onze planning, aangezien ons 
huis bijna rond is. Over ongeveer 6 maanden willen wij vertrekken (als de planning het toelaat en er 
geen vertraging is). Het kan dus ook wat later worden…. 
Uiteraard zal ik hier nog uitgebreider over berichten als de planning wat zekerder wordt. Houd 
hiervoor ajb de Instagram/Facebook pagina van Dietistenpraktijk DDietist in de gaten (je kunt hier 
lid van worden door te volgen). 
 
Ik zal mijn praktijk digitaal gaan voortzetten met daarbij nieuwe services. Videobellen, chat 
consulten, fotovoedingsdagboek coaching, blijven onderdeel van de services, maar cursussen en 
podcasts via Diëtetiek Studies worden uitgebreid (www.dietetiekstudies.nl / .com)  
 
Tevens zal ik een nieuwe praktijklocatie openen in Zuid Portugal voor de lokale bevolking daar en 
van waaruit ik de digitale services zal geven en ontwikkelen. 
 
Huidige cliënten kunnen de consulten in de praktijk voortzetten tot mijn aangekondigde vertrek (de 
exacte datum wordt dus nog bekend gemaakt, waarschijnlijk tot Januari 2023), waarna omgezet 
digitaal of mogelijk overgedragen aan een andere diëtist. Nieuwe cliënten zullen vanaf na de 
Zomerstop alleen nog digitaal kunnen aanmelden en coaching kunnen volgen, die naar ervaring net 
zo effectief is (en soms zelfs nog effectiever i.v.m. coaching vanuit eigen vertrouwde huis en is 
tijdbesparend). Mocht je de consulten digitaal willen voortzetten, maar de weegmomenten missen? 
Dan is het mogelijk om zelf een goede weegschaal aan te schaffen, waarin ik kan adviseren welke 
thuisweegschaal het betrouwbaarste is om in te zetten tijdens een digitale behandeling. 
 
Met warme groeten,  
 
Dascha Willemsen Dietistenpraktijk DDietist (Cinzento Rosa & Dietetiek Studies). 
 
Voor vragen: info@ddietist.nl, www.ddietist.nl of Telefonisch of Whatsapp: 06-30005867 


