
Welke patiënten en belangenorganisaties zijn er op het gebied van voeding? 
 
Voedingscentrum  
Het Voedingscentrum is de autoriteit die consumenten wetenschappelijk onderbouwde en 
onafhankelijke informatie biedt over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.  
Adres: Postbus 85700 2508 CK Den Haag Internet: www.voedingscentrum.nl 
 
Stichting Voedselallergie  
Dit is een landelijke patiëntenorganisatie voor mensen met een voedselallergie en een niet- 
allergische voedselovergevoeligheid.  
Stationsweg 6B  
3862CG Nijkerk  
Tel: 033-4655098 Fax: 033-2098340  
E-mail: info@voedselallergie.nl   
Website: www.voedselallergie.nl 
 
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)  
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is dé beroepsvereniging van diëtisten. NVD 
vertegenwoordigt de diëtist op landelijk niveau en zorgt ervoor dat voeding, en daarmee de diëtist, 
een plaats heeft in richtlijnen en zorgstandaarden, implementatieprogramma's en dat er 
bijvoorbeeld voeding gerelateerde indicatoren komen. Patiënten kunnen een diëtist in de omgeving 
of een diëtist met extra ervaring met een bepaald ziektebeeld zoeken op deze website.  
De Molen 93  
3995 AW Houten  
Email: Bureau@nvdietist.nl  
Tel: 030 6346222  
Website: www.nvdietist.nl  
 
Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN)  
Deze vereniging zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact, belangenbehartiging van de 
leden bij derden, samenwerking met andere partijen en dienstverlening.  
Houttuinlaan 4b  
3447 GM  Woerden  
Tel: 0348-420780  
Fax 0348-480747  
Email: info@crohn-colitis.nl  
Website: www.crohn-colitis.nl  
 
Diabetesvereniging Nederland (DVN)  
Diabetesvereniging Nederland (DVN) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes in hun 
strijd voor goede zorg en een comfortabel leven.  
Fokkerstraat 17   
3833 LD  Leusden 
 Tel: 033-4630566  
Email: info@dvn.nl  
Website: www.dvn.nl  
 

http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.voedselallergie.nl/
http://www.nvdietist.nl/
http://www.crohn-colitis.nl/
http://www.dvn.nl/


Maag Lever Darm Stichting  
Deze stichting zorgt voor informatievoorziening, belangenbehartiging en/of lotgenotencontact van 
en voor patiënten. 
Richterslaan 62  
3431Ak Nieuwegein  
Tel: 033-7523500  
Website: www.mlds.nl  
 
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting  
De NCFS zet zich in voor een langer en beter leven voor mensen met een Cystic Fibrosis (CF: 
taaislijmziekte).  
Dr. A. Schweitzerweg 3  
3744MG Baarn Tel: 035-6479257  
Email: info@ncfs.nl   
Website: http://www.ncfs.nl/  
 
Nederlandse Phenylketonurie Vereniging (PKU)  
Dit is een patiëntenorganisatie wat zorgt voor informatievoorziening, belangenbehartiging en/of 
lotgenotencontact van en voor patiënten.  
Postbus 91  
4000AB Tiel  
Tel: 06-22509503  
E-mail: info@pkuvereniging.nl  
internet: https://pkuvereniging.nl/  
 
Nierpatienten Vereniging Nederland  
Informatievoorziening, belangenbehartiging en/of lotgenotencontact van en voor patiënten.  
Postbus 284  
1400AG Bussum  
Tel: 035-6912128  
E-Mail: secretariaat@nvn.nl    
Website: www.nvn.nl  
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