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Welkom bij Sorgente 

De diëtist of arts heeft uw kind dieetzuigelingenvoeding 
voorgeschreven.  Het is onze zorg om het gebruik van medische 
voeding voor u en uw kind zo aangenaam en effectief mogelijk te 
laten verlopen. In deze folder nemen we u stap voor stap mee wat 
Sorgente voor u kan betekenen.
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Heeft u vragen over het dagelijks gebruik van 
dieetzuigelingenvoeding?
Een team van medewerkers staat elke werkdag klaar om u te helpen. 
Heeft u vragen over het bestellen, het dagelijks gebruik van 
dieetzuigelingenvoeding of over uw vergoeding, dan kunt u contact 
opnemen met het Klantenteam KinderCare. U kunt met ons chatten, 
mailen (teamkindercare@sorgente.nl) en bellen (030-634 62 64). 

Goed om te weten: de medewerkers van Klantenteam KinderCare zijn 
bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Vragen over het dieet?
Uw diëtist of arts begeleidt u en uw kind bij de dieetbehandeling. 
Voor vragen over het soort en de hoeveelheid dieetzuigelingen-
voeding verwijzen we u naar uw arts of diëtist.  

Stap voor stap uw dieetzuigelingenvoeding thuis
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Uw eerste bestelling bij Sorgente
Uw diëtist/arts heeft ons een aanvraag gestuurd om uw kind voor een 
bepaalde periode dieetzuigelingenvoeding te leveren. Sorgente 
bezorgt deze bestelling bij u thuis. Als de voorgeschreven voeding 
voor vergoeding in aanmerking komt, sturen wij de factuur 
rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U hoeft verder niets meer te 
doen.

Komt de voorgeschreven voeding niet in aanmerking voor vergoeding? 
Dan betaalt u deze producten zelf. U kunt bestellen in onze 
webwinkel.  

Op de pakbon in uw pakket én op de website (onder Mijn Sorgente) 
kunt u zien tot wanneer uw vergoedingsperiode loopt. Tot deze 
einddatum heeft u recht op vergoeding. 

De bezorging 
PostNL bezorgt uw pakket tussen 8.00 en 21.30 uur van dinsdag tot 
en met zaterdag bij u thuis. Wanneer u niet thuis bent, wordt het 
pakket afgegeven bij uw buren. Indien u niet wilt dat het pakket bij uw 
buren wordt bezorgd kunt u dit aangeven tijdens uw bestelling. U kunt 
ook een ander bezorgadres opgeven, bijvoorbeeld op uw werk.
Per e-mail ontvangt u van ons een Track & Trace code. Met deze code 
kunt u op de website van PostNL zien wanneer en hoe laat het pakket 
afgeleverd wordt.

We raden aan om uw bestelling direct na ontvangst te controleren. 
Mocht de levering niet in orde zijn, dan neemt u binnen 14 dagen na 
ontvangst contact met ons op.

STAP 1
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De volgende bestelling kunt u zelf regelen
• Via de webwinkel kunt u gemakkelijk 24 uur per dag, 7 dagen per 

week medische voeding bestellen. Ga naar www.sorgente.nl/
mijnsorgente en activeer uw ‘Mijn Sorgente’ account.

• Via uw account kunt u ook: 
- uw persoonlijke vergoedingen inzien;
- uw bestelhistorie bekijken;
- uw favoriete producten bijhouden;
- en uw persoonlijke gegevens beheren.

• Heeft u vragen? De medewerkers van Klantenteam KinderCare zijn 
telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 

 18.00 uur.

Let op de einddatum van de vergoedingsperiode
Op uw pakbon en op ‘Mijn Sorgente’ (website) kunt u de einddatum 
van de vergoedingsperiode vinden. Dit is de datum tot wanneer uw 
arts of diëtist medische voeding heeft voorgeschreven. Heeft uw kind 
na deze datum nog medische voeding nodig? Vraag dan tijdig een 
verlenging van de vergoedingsperiode aan. Hiervoor neemt u contact 
op met uw arts of diëtist. Zo voorkomt u dat u eventueel zelf de 
kosten moet betalen.

Doorgeven van wijzigingen
Voor een correcte afhandeling van uw zorg is het belangrijk dat de 
persoonsgegevens actueel zijn. Gelieve wijzigingen direct aan ons 
door te geven. 

STAP 3
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TIPS

Sorgente geeft u praktische tips voor het 
dagelijkse gebruik van dieetzuigelingen-
voeding voor uw kind

Tips voor het klaarmaken van dieetzuigelingenvoeding 

• Gebruik het (afgestreken) maatschepje dat bij de verpakking zit  
voor de juiste dosering.

• Volg zorgvuldig de gebruiksaanwijzing op de verpakking, tenzij 
uw  arts of diëtist anders adviseert.

• Werk met schone handen, een schoon werkoppervlak en schoon  
materiaal.

• Gooi restjes voeding altijd weg.
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Meer informatie over het bereiden van de flesvoeding, vindt u op de 
verpakking of via de website www.voedingscentrum.nl
(ga naar: ‘Zwanger en kind’ > ‘Borstvoeding en flesvoeding > ‘Lees
meer over flesvoeding’.)

Tips voor het starten met bijvoeding 

Vanaf zes maanden verandert de ontwikkeling van uw kind. Hij of 
zij beweegt meer, slaapt minder, eet meer, krijgt tandjes en leert 
kauwen. Bijvoeding voorziet in de nieuwe voedingsbehoefte van uw 
kind. Uw diëtist of arts is de aangewezen persoon om u te 
begeleiden bij het introduceren van de bijvoeding. 

U kunt onze speciale informatiefolders aanvragen
• Infokaart “Introductie bijvoeding bij koemelkallergie” voor kinderen 

met een koemelkallergie. U kunt het bijhorende dagboekschema 
en een voorbeeld dagmenu downloaden op https://www.sorgente.
nl/dieetvoeding-baby-infokaarten Het dagboekschema kunt u 
gebruiken als uw baby voor het eerst bijvoeding krijgt. Hierop kunt 
u bijhouden welke voedingsmiddelen u aan uw baby geeft en hoe 
het daarop reageert.

• Infokaart “Advies bij veelvoorkomende voedingsproblemen”.

Stap voor stap uw dieetzuigelingenvoeding thuis
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www.facebook.com/Sorgentebvwww.sorgente.nl

Sorgente B.V.   Postbus 281, 3990 GB Houten

Het Klantenteam KinderCare staat voor u en uw kind klaar
Op www.sorgente.nl vindt u informatie en handige tips. 
Heeft u toch nog een vraag? U kunt met ons chatten, mailen 
(teamkindercare@sorgente.nl) en bellen (030-634 62 64).

Goed om te weten: de medewerkers van Klantenteam KinderCare
zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 
uur. 

Bij spoed kunt u via bovenstaand telefoonnummer 24/7 een medewerker 
bereiken.

Onze service voor u op een rij:
• Bestelt u voor 17.00 uur? Dan is het mogelijk uw bestelling de 

volgende werkdag bij u te laten bezorgen. Bestellingen na vrijdag 
17.00 uur worden op dinsdag geleverd.

• Via de webwinkel kunt u gemakkelijk zelf 24 uur per dag, 7 dagen per 
week online bestellen. Ga naar www.sorgente.nl/mijnsorgente

 en activeer uw ‘Mijn Sorgente’ account.
• Voor persoonlijk contact, vragen en support staan onze deskundige 

medewerkers op werkdagen telefonisch voor u klaar.
• Komt uw voeding voor vergoeding in aanmerking? Dan loopt de 

betaling via uw zorgverzekeraar en hoeft u verder niets te doen.  

De complete algemene voorwaarden vindt u op onze website 
of kunt u bij ons opvragen.

Sorgente B.V.   Postbus 281, 3990 GB Houten
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