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Dieetadvisering 

Dieetadvisering is in 2015 weer opgenomen in de basisverzekering. Iedere Nederlandse 

burger heeft het recht op een vergoeding voor de diëtist uit  je basisverzekering voor 3 uur 

per kalenderjaar. Elke arts en tandarts is bevoegd een cliënt naar de diëtist te verwijzen. Een 

verwijsbrief is een jaar geldig. Belangrijk is dat er een medische indicatie is. Er worden geen 

indicaties of diagnosen uitgesloten van behandeling. 

 

Eigen risico 

In 2015 geldt een eigen risico van € 375,- per jaar. Dit betekent dat de eerste € 375,- aan 

zorgkosten, weliswaar achteraf, aan de verzekeraar terugbetaald moeten worden. Een 

dieetbehandeling valt ook binnen de eigen risico. Huisartsenzorg, ketenzorg, kraamzorg en 

verloskundigenzorg vallen buiten de eigen risico regeling. Dat geldt ook voor zorg uit de 

aanvullende verzekering(en).  

 

Kosten 

De kosten die de diëtist voor je declareert bestaan uit je gesprek met de diëtist, de arts te 

rapporteren en de tijd die de dietist nodig heeft om bv een dieetlijst voor jou te maken. Ook 

de eindrapportage bij beëindigen van de begeleiding valt onder deze kosten. 

Een declaratie gaat automatisch naar uw verzekering. Mocht de behandeling meer dan 3 uur 

duren, dan moet je de rekening zelf betalen (€ 15,00/kwartier) tenzij je een aanvullende 

verzekering heef. Voor de vergoeding uit de basisverzekering wordt uw eigen risico 

aangesproken, geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. 

 

Ketenzorg  

Mensen met Diabetes, COPD of met een Cardiovasculair Risico hebben ook recht op een 

vergoeding van 3 tot 5 uur buiten de basisverzekering als er gewerkt wordt in een 

zogenaamde ketenzorg, voor deze geldt geen eigen risico. Een verwijzing in de Ketenzorg  

is digitaal en dient verlengd te woorden via de huisarts of de POH. 

Een declaratie  gaat automatisch naar de huisartsenzorggroep. 

 

Directe toegankelijkheid  

De diëtist heeft wettelijk de bevoegdheid om zonder verwijzing patiënten te behandelen. De 

Diëtistenpraktijk Nutri-Salud is direct toegankelijk. De zorgverzekeraars CZ/ Ohra/ 

Delta Lloyd hebben geen directe toegankelijkheid en een verwijsbrief is dan verplicht. Er zijn 

ook zorgverzekeraars die DTD wel vergoeden, maar daarvoor een tarief bieden dat lager is 

dan het tarief voor behandeling.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mevrouw Jina Arias Saumeth, 

diëtist 

 
 

 

 

mailto:info@nutri-salud.nl

