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Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden (AV) maken deel uit van de overeenkomst tussen diëtist en cliënt inzake
behandeling.
1. Vergoeding en behandelduur
Vergoeding
Met een verwijsbrief van de huisarts of specialist worden de consulten vergoed door uw Zorgverzekeraar. Dit komt
uit de basiszorgverzekering.
Dit geldt voor maximaal 3 uur dieetbegeleiding per kalenderjaar. De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars in
principe een contract.
Als u een aanvullende verzekering heeft, is het mogelijk dat er ook extra uren dieetadvies worden vergoed.
In geval uw arts of praktijkondersteuner u aanmeld voor ketenzorg (voor DM of CVRM) dan is er sprake van een
vergoeding van 4 uren per kalenderjaar. Deze komen niet ten laste van het eigen risico.
Binnen deze 3 (of meer) uren (180 minuten) vallen de directe contacten, de indirecte tijd (uitwerken van het advies,
administratie en rapportage naar de verwijzer en mogelijk email-consulten).
Mocht u in hetzelfde jaar al bij een collega-diëtist zijn geweest, dan heeft u alleen recht op vergoeding van de nog
openstaande uren voor dat jaar.
Huisbezoeken zijn mogelijk voor mensen die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen.
Behandelduur
De behandelduur is afhankelijk van de reden van verwijzing (de diagnose). Uw behandelend diëtist kan u daarover
tijdens het eerste consult (globaal) inlichten. De intake is vrijwel altijd: 90 minuten (directe en indirecte tijd).
Vervolgconsulten zijn vaak 15 tot 30 minuten.
Komt u zonder verwijzing, overleg dan vooraf. Diëtisten zijn verplicht om dan een ‘screening’ te doen. Voor de
zekerheid is het aan te raden altijd een verwijzing van de arts te vragen.
2. Aansprakelijkheid
Uiteraard probeert uw Diëtist een zo geschikt mogelijk advies op maat te geven. Een garantie voor resultaat is niet
te geven.
Elke aansprakelijkheid van uw diëtist, ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging
van door de diëtist verstrekte adviezen wordt uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant
van uw diëtist.
3. Spreekuurtijden
Afspraken kunnen plaatsvinden op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
4. Verzoek afmelding
Wilt u zich bij verhindering ruim van tevoren (minstens 24 uur, ook in het weekend per mail of voicemail) afmelden. Laat u verstek gaan zonder dit (tijdig) te melden, dan wordt de voor u geplande tijd in rekening gebracht bij
u als cliënt (de Nederlandse Zorgautoriteit heeft het “no-show” tarief wettelijk geregeld voor de diëtisten in
Nederland met een eigen praktijk. Het tarief staat hieronder). De rekening wordt in dat geval niet bij de
zorgverzekeraar ingediend en dit gaat daarom ook niet ten koste van de tijd dat u maximaal kunt gebruiken voor
dieetbegeleiding.
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5.Tarieven
Onderstaande tarieven gelden alleen voor een ‘no-show’ en voor niet gecontracteerde zorg (als u bijvoorbeeld
meer behandelingen wilt dan jaarlijks worden vergoed).
De intake: 90 minuten (directe en indirecte tijd). Vervolgconsulten zijn 15 tot 30 minuten.
Het uurtarief is: € 61,00 (€ 15,25 per 15 minuten) en de toeslag voor huisbezoek is €26,50.
6. Betaling / Incasso
Als er sprake is van het sturen van een factuur (bij no- show of niet-gecontracteerde zorg – zie artikel 4) en het
bedrag wordt vervolgens niet voldaan, dan zullen de kosten die verband houden met de inning (via een incasso
bureau) in rekening worden gebracht.
7. Declaraties
Consulten worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, tenzij het gaat om zorg zoals genoemd in
artikel 4.
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