Vergoeding en leveringsvoorwaarden 2017
Declaratie vanaf 1 januari 2017!
Ook in 2017 heeft Bolwerk Diëtiste Praktijk geen contracten afgesloten met de
zorgverzekeraars.
Dit betekent voor u als klant dat u, net als in 2016, voor alle consultkosten m.b.t.
voeding/dieetadvies rechtstreeks een factuur van de diëtiste krijgt. U bent zelf weer
verantwoordelijk voor het voldoen van het in rekening gebrachte bedrag. De factuur kunt u
daarna indienen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding
Wilt u weten of de consultkosten (gedeeltelijk)vergoed worden?
Raadpleeg uw zorgverzekeraar en vraag naar de voorwaarden!
De zorgverzekeraars vergoeden namelijk de ingediende originele nota van een nietgecontracteerde diëtist gedeeltelijk. Daarbij hanteren ze hun eigen tarieven. Dit kan per
zorgverzekeraar en per situatie verschillen.
Belangrijk bij een mogelijke vergoeding voor u en uw zorgverzekeraar (o.a. een
voorwaarde) te weten dat:
diëtiste Bolwerk (Ingrid)voor de periode 2015-2020 kwaliteitgeregistreerd is onder
nummer 59905782389 van het Kwaliteitsregister Paramedici
Met behulp van het KP-registratienummer kunt u het register raadplegen en controleren wat
de actuele status is. Zo maken ik kwaliteit van zorg zichtbaar en kunt u zien dat ik mijn vak
serieus neem. Raadpleeg het register via www.kwaliteitsregisterparamedici.nl of
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/Paginas/RaadplegenRegisters.aspx

Behandeling
Consulten bestaan uit behandeluren. Hieronder wordt verstaan uren met directe contact
(het gesprek zelf; incl. telefonisch+ mailconsult) als indirecte behandeltijd (waarbij u niet
aanwezig bent; voor-en nawerk zoals administratie, berekening van uw voeding, rapportage
schriftelijk/mondeling aan verwijzer en uitwerktijd).
Het aantal gesprekken hangt van uw vraag en/of klacht af.

Directe toegankelijkheid (DTD)/Verwijzing
Voor algemeen voedingsadvies kunt u zonder verwijzing op het spreekuur komen (=DTD).
Ik werk bij voorkeur op verwijzing van een (huis)arts.
Voor een dieetadvies is een verwijzing van een (huis)arts noodzakelijk. U dient bij het
eerste consult de verwijsbrief van een arts of specialist mee te nemen.

Toelichting behandeling
Voor u als klant hierbij een voorbeeld hoe behandeling eruit kan zien. Afhankelijk van uw
klacht en situatie kan hiervan worden afgeweken.
Aandacht wordt besteed aan u als mens in zijn totaliteit in de behandeling en coaching van
de benodigde gedragsverandering.
Eerste consult
Het eerste consult is totaal 90 minuten, waarvan ongeveer 60 minuten voor het gesprek
(face-to facecontact) en 15 à 30 minuten voor administratie/voorbereiding (indirect).
Bij bepaalde klachten op gebied van maag, darm, lever zal door de complexiteit het gesprek
(face-to-facecontact) 90 minuten duren en voorbereidingstijd ca. 30 minuten zijn (nakijken
van toegestuurde vragenlijst en voedingsdagboek).
Tijdens het gesprek wordt naar uw eet- en leefgewoonten en eventuele klachten gevraagd.
Vervolgens wordt er op maat een behandelplan opgesteld en het dieetadvies uitgelegd.
In overleg met u zal het advies schriftelijk opgesteld worden. De uitwerktijd voor het op
schriftstellen wordt als indirecte tijd gedeclareerd. Afhankelijk van uw vraag en uw klachten
kan de uitwerktijd variëren van 30 tot 90 minuten.
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Vervolgconsulten
De vervolggesprekken duren ongeveer 30 tot 45 minuten. Afhankelijk van complexiteit van
klachten kan het vervolggesprek langer duren (bijv. bij darmklachten); dit zal u in het
eerste consult worden verteld. In de vervolggesprekken wordt de voortgang van uw
dieetbehandeling bekeken en zo nodig wordt het advies bijgesteld en/of schriftelijk
opgesteld. De uitwerktijd kan ook hier variëren.
Eindgesprek
Indien u een verwijzing heeft worden de bevindingen aan uw behandelend (huis)arts of
specialist gerapporteerd hetzij schriftelijk dan wel mondeling. De rapportage zal variëren
van 15 minuten tot 30 minuten. Wanneer u de behandeling wilt beëindigen is een afsluitend
consult wenselijk, ook in verband met de eindrapportage die naar uw huisarts gestuurd
moet worden.

Belangrijk
Afspraak m.b.t. aangaan van behandeltraject
Bij het aangaan van een behandeling bij Bolwerk Diëtiste Praktijk gaat u akkoord met de
betaling van de factuur conform de tarieven voor een voeding/dieetadvies, zie bijlage
Tarieven.
Afzeggen van afspraken
Heeft u een afspraak gemaakt bij de diëtist en u bent verhinderd, dan dient u de afspraak
minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (kan zowel telefonisch als per e-mail). Ook in het
weekend is het antwoordapparaat in te spreken voor het afzeggen van afspraak op
maandag. Zegt u de afspraak niet of niet tijdig af, dan wordt de voor u gereserveerde tijd in
rekening gebracht. Deze rekening kunt u niet bij de verzekering indienen.
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TARIEVEN 2017 - Bolwerk Diëtiste Praktijk
Toelichting
Ook in 2017 heeft Bolwerk Diëtiste Praktijk geen contracten met de zorgverzekeraars.
U krijgt van de diëtiste rechtstreeks een factuur van de consultkosten (direct –en indirecte
tijd).
In uw verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekeraar kunt u nagaan of u voor nietgecontracteerde zorg verzekerd bent! Neem eventueel contact op met uw zorgverzekeraar!

TARIEFOVERICHT voor;
Niet-gecontraceerde zorg

Consultsoort

Tarief

Consult per 15 min

18,00 euro

Eerste consult (90 min.*)

€ 108,00

Vervolgconsult (kort)
minuten

30

€ 36,00

Vervolgconsult (lang)
minuten

45

€ 54,00

Telefonisch kort consult (per 15
min.)

€ 18,00

Telefonisch lang consult (per 30
min)

€ 36,00

E-mail consult (per 15 min.*)

€ 18,00

Huisbezoek eerste consult=lang
consult v. totaal 90 minuten *

€ 108,00 + uittoeslag € 26,50 = € 134,50

Niet-nagekomen afspraak aantal
minuten gereserveerd voor consult
€ 18,00
berekend per 15 min. X
* zie ook toelichting behandeling
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