
Werkwijze diëtist  

 

Dieetadvies                                                                                 

Het team van Zorgstroom bestaat uit vijf diëtisten: Marijke Entink,  Froukje 

Koedijk, Anne-Ruth de Kuyper, Lydia Risseeuw en Elma de Visser.                                                                                                 

De diëtisten houden op verschillende locaties spreekuur. Bent u door ziekte 

of een handicap niet in staat om naar het spreekuur te komen, dan kan de 

diëtist u, op verzoek van de arts, thuis bezoeken. 

Vergoedingen                                                              

Dieetadvies is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. U 

krijgt meerdere consulten per jaar vergoed. In 2019 is dit drie uur per 

kalenderjaar. Houdt u er rekening mee dat het wettelijke eigen risico voor de 

basisverzekering ook voor de diëtist van toepassing is. Het eigen risico is het 

bedrag dat u zelf betaalt, voordat u een vergoeding krijgt van uw 

zorgverzekering. Sommige verzekeraars hebben in het aanvullend pakket 

nog extra behandeluren voor de diëtist opgenomen. Raadpleeg hiervoor uw 

polis.                                                                                              

Voor kinderen beneden de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten worden 

dan direct geheel vergoed.                                 

Bent u door de praktijkondersteuner van de huisarts verwezen voor een 

dieetadvies voor diabetes, hart- en vaatziekten of longaandoeningen? Dan 

valt uw verwijzing mogelijk onder de zogenoemde ketenzorg en geldt geen 

eigen risico. 

Gedeclareerde tijd                                                                        

De tijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit de (gereserveerde) 

consult tijd en het uitwerken van uw dieet of onderzoeksdieet . Bijvoorbeeld 

berekening van uw voeding , opstellen dieet etc. 

 



Verwijsbrief                                                                              

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden het consult als u zonder verwijsbrief 

naar de diëtist gaat. Bijvoorbeeld CZ eist een verwijsbrief. Wij werken daarom 

alleen op verwijzing van uw huisarts of specialist.                                                          

Wanneer u binnen de ketenzorg valt en dit kan gelden voor diabetes, hart -

en vaatziekten of COPD dan krijgt u vaak geen papieren verwijsbrief mee. De 

verwijzing komt dan digitaal bij ons binnen. 

Tarieven                                                                 

Zorgverzekeraars hanteren verschillende tarieven. De rekening wordt 

rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. 

Wordt de diëtist in uw geval niet meer vergoed, dan gelden de volgende 

tarieven: 

Eerste consult:    € 64,- tot € 96,- 

Vervolg consult:   € 16,- tot € 48,- 

Telefonisch of mail consult:  € 16,- 

Toeslag huisbezoek:   € 20,- 

Niet nagekomen afspraak maximaal € 32,- (afhankelijk van de gereserveerde 

tijd) 

 

 

Kwaliteitregister 

Alle diëtisten van Zorgstroom zijn ingeschreven in het kwali 

 

Alle diëtisten van Zorgstroom zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister voor 

Paramedici 

Verhinderd? 

Wanneer u uw verhindering tenminste 24 uur van te voren doorgeeft, wordt 

de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Wilt u dus tijdig afbellen als 

u verhinderd bent? 


