
Het verhaal van Lieve 
 
Lieve studeerde af als diëtiste in 1993 aan het HTI te Brugge en ging meteen voltijds aan het 
werk in het toenmalig AZ Stuivenberg te Antwerpen (nu ZNA).  Hier deed ze heel wat 
werkervaring op binnen een team van artsen en collega’s diëtisten. In 1999 behaalde ze het 
certificaat van diabeteseducator dat ze in 2004 vervolmaakte tot het getuigschrift 
postgraduaat diabeteseducator aan de Artevelde Hogeschool Gent.  Nadat ze heel wat 
professionele ervaring had opgedaan startte ze in 2006 met haar zelfstandige praktijk.  Een 
keuze die ze maakte om in deze haastige maatschappij, meer tijd te kunnen nemen voor de 
mensen en het individuele advies. Lieve maakt tijd en ruimte om rustig, jouw algemene en 
medische problemen i.v.m. voeding samen te bespreken, maar ook om samen stap voor stap 
op je eigen ritme te kunnen zoeken naar oplossingen via een goed gesprek.  Als diëtiste 
vervult ze de taak als vertrouwenspersoon en is ze gebonden aan het beroepsgeheim. Ze zal 
zich dan ook maximaal inspannen om u in alle discretie te helpen.  Daar voeding en alles 
eromheen, geen exacte wetenschap is en er steeds nieuwe en andere inzichten zijn, houdt zij 
zich op de hoogte aan de hand van vakliteratuur en volgt ze regelmatig bij- en naschoolse 
opleidingen om u beter te kunnen begeleiden.  
  
Verder is Lieve lid van de Vlaamse Beroepsvereniging voor Voedingsdeskundige en Diëtisten, 
voorzitter van de regionale VBVD afdeling Provincie Antwerpen en lid van de Diabetes liga.  
Lieve neemt ook actief deel aan de bijeenkomsten van het LNM en de ELZ Noorderkempen.  
In de nabije toekomst hoopt ze ook samen met collega’s een diëtistenkring Noorderkempen 
op te starten waar diëtisten uit Wuustwezel, Kapellen, Kalmthout, Essen en Brasschaat elkaar 
kunnen ontmoeten.  Multidisciplinair en samenwerken voor en met mensen is één van haar 
grootste doelen binnen haar professionele activiteit.   Lieve is sinds 2011 ook actief als 
praktijk lector aan de AP Hogeschool te Antwerpen (=halftijdse opdracht). Ze werkt er mee 
aan de opleiding voor toekomstige diëtiste binnen de afstudeerrichting Voedings- en 
Dieetkunde. Hierdoor is het in de toekomst eventueel mogelijk dat een consultatie binnen 
haar praktijk, bijgewoond wordt door een student(e) die net zoals zij gebonden is aan het 
beroepsgeheim.  Lieve tracht u als cliënt/patiënt hierover steeds vooraf te informeren maar 
indien u de aanwezigheid van een stagiair(e) liever nooit wenst, mag u haar dat steeds vooraf 
meedelen.   

 


