
     Corona Nieuwsbrief 4 
Diëtistenpraktijk Afra Ouwerkerk 

 

 

Deze nieuwsbrief bevat de volgende punten: 

- Opstarten spreekuren op locatie 

- Nieuwe locatie in Egmond aan den Hoef 

- Samenwerking met Denticien 

- Lekker voor de lunch of als avond eten: Rijstsalade met tonijn en avocado 

 

Opstarten spreekuren op locatie 

Na weken van telefonisch en beeldbellen spreekuren gaan we nu ook weer spreekuren op 

locatie houden. Hierdoor kunnen we ook weer de Bio-impedantie metingen doen. Op elke 

locatie houden we ons aan de RIVM richtlijnen. Als cliënten willen, doen we de afspraken 

telefonisch of via beeldbellen. 

Op sommige locaties is de toegankelijkheid beperkt. Dat betekent dat u bij de voordeur of, bij 

regen, in de auto wacht. De diëtist komt u halen, als u aan de beurt bent. Zo kunnen we 

voorkomen dat het te druk wordt op de locatie. 

Bij Gezondheidscentrum De Mare is de voordeur de hele dag gesloten. U kunt aanbellen bij de 

fysiotherapeut om te melden dat u er bent. Als er op dat moment niet gereageerd wordt, is de 

fysiotherapeut druk bezig. Blijf rustig wachten. 

Bij Het Trefpunt is de voordeur gesloten na 12.30uur op de vrijdag en na 14.00uur op de andere 

dagen. U kunt niet aanbellen, wacht rustig bij de voordeur.  

Bij Huisartsenpraktijk Egmond aan Zee is de voordeur tot 13.30uur gesloten. U kunt niet 

aanbellen, wacht rustig bij de voordeur. Als alle stoelen in de wachtruimte bezet zijn, dan graag 

buiten wachten. 

 

Nieuwe locatie in Egmond aan den Hoef 

Met ingang van 29 mei start Paul Keesom met spreekuren om de week op vrijdag in Egmond 

aan den Hoef. Dit is bij Fysiotherapie Ronde De Egmonden, Hanswijk 1B. Dit is aan de zijkant 

van het Dorpshuis Hanswijk. 

Deze locatie is in de plaats van de spreekuren in de Prins Hendrik Stichting gekomen.  

Dit is een onderdeel van onze intensievere samenwerking met de fysiotherapeuten.  

 

Afra Ouwerkerk blijft gewoon op de vrijdag middagen spreekuren houden in 

Huisartsenpraktijk Egmond aan Zee. 

 

Samenwerking met Denticien 

Denticien is een gebitsprothese studio die op 2 juni zijn deuren opent in Winkelcentrum De 

Mare.  

Aan de ene kant is een goed, passend gebit belangrijk om een volwaardige voeding binnen te 

krijgen. Aan de andere kant is ook bij het traject van het krijgen van een gebitsprothese een 

goede voedingstoestand erg belangrijk. Daarom zijn we een samenwerking aan gegaan. 

Bij Denticien zal er gescreend gaan worden op ondervoeding en worden tips bij kauw- en 

slikproblemen bij een gebitsprothese en/of pijnlijke mond meegegeven. Als mensen meer 

begeleiding nodig hebben, worden ze naar ons doorverwezen. 

 

  



Lekker voor de lunch of als avond eten: Rijstsalade met tonijn en avocado 

 

Deze rijstsalade met tonijn en avocado is super lekker als lunch 

maar kun je ook prima eten als avondeten. Voeg eventueel nog 

wat sla en komkommer toe aan de salade om hem nog wat 

vullender te maken. Ook kun je nog een lekker broodje erbij 

serveren. Als je wat rijstsalade over hebt, is dat geen ramp. De 

volgende dag is hij ook nog super lekker! 

 

Recept voor 2 personen 

Tijd: 25 min. 

 

Benodigdheden: 

 150 gr rijst 

 1 avocado 

 2 eieren 

 1 blikje tonijn 

 200 gr sperziebonen 

 1 bosui 

 1 tl mayonaise 

 1 tl yoghurt 

 1 tl Italiaanse kruiden 

 snufje zout en peper 

 

Bereidingswijze: 

Zet een pan water op en kook de rijst volgens de bereidingswijze op het pak. Kook de 

sperziebonen en de eieren ongeveer 8 minuten. Snijd ondertussen de bosui en avocado in 

stukjes. Meng in een bakje de mayonaise, yoghurt, Italiaanse kruiden en een snufje zout en 

peper. Doe de rijst, avocado, sperziebonen, tonijn, bosui, gekookte eieren en de dressing in een 

kom. Meng alles goed door elkaar. Serveer de salade als maaltijdsalade met eventueel een 

broodje erbij. 

 

Bron: https://www.lekkerensimpel.com/rijstsalade-met-tonijn-en-avocado/  

 

 

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

 

 

Mocht u vragen hebben na aanleiding van de nieuwsbrief, neem gerust contact met ons op. 

Email: info@dietistafra.nl of telefonisch: 072-5627771. 

 

 

 

Vriendelijke groeten van Afra, Kristel, Paul en Marlies 
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