De basisverzekering vergoedt tot 3 uur per kalenderjaar (circa 4 - 6 consulten). De
basisverzekering heeft een verplicht eigen risico en de vergoeding voor dieetadvies valt
hieronder. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico in de basisverzekering.
Vanuit een aanvullend pakket is vergoeding voor dieetadvisering mogelijk. U kunt dit nalezen
in uw polis. Krijgt u geen vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering of zijn de uren uit uw
basisverzekering op, dan zijn de overige kosten voor uzelf. Wij hebben met alle
zorgverzekeraars een contract.

Tarieven (voor niet gecontracteerde zorg)
Niet gecontracteerde zorg is de extra zorg bovenop de zorg die vergoed wordt vanuit de
basis- en eventueel aanvullende verzekering. Het is ook de zorg aan patiënten die geen
zorgverzekering hebben en of van zorgverzekeraars met wie we geen contract hebben
afgesloten.

Eerste consult
Vervolgconsulten per kwartier
Toeslag voor huisbezoek
Niet nagekomen/niet tijdig afgezegde afspraak
per kwartier en afhankelijk gereserveerde tijd

€ 99,00
€ 16,50
€ 26,50
€ 16,50

Toelichting behandeltijd
De intake bestaat uit:
• Directe tijd: de tijd waarbij u als patiënt/cliënt aanwezig bent tijdens het consult, via de
telefoon of via de mail
• Individueel dieetvoorschrift: de tijd die wij, als diëtist, besteden aan onder andere het
berekenen, uitwerken, aanvragen van medische voeding en of analyseren van uw
voeding en samenstellen van een persoonlijk advies. Hier bent u bij deels bij
aanwezig en deels wordt dit gedaan buiten uw aanwezigheid.
• Wanneer de verzekering de kosten van de behandeling(en) niet (meer) dekt, worden
de kosten op u verhaald. Bijvoorbeeld wanneer de maximale vergoeding is bereikt of
er geen aanvullende verzekering is.
• Wanneer u verhinderd bent, meld u zich tenminste 24 uur voor de afspraak af. De
behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. In het weekend kunt u zich
afmelden via de mail info@deniedietisten.nl en/of voicemail via telefoonnummer 0153642040 of 010-7142925. Bij niet of te laat afmelden zal het consult in rekening
gebracht worden.
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