
 

  

 

                                Doetinchem, januari 2019. 

 

Geachte cliënt, 

 

 

Voor alle duidelijkheid breng ik hierbij graag het volgende onder uw aandacht: 

 

ALGEMEEN 

1. U heeft zich op verwijzing van een arts of specialist dan wel op eigen initiatief bij mij aangemeld in het kader van 

mijn particulier voedingsadviesbureau als diëtist. 

2. Een diëtist is een paramedicus die een 4 jaar durende hogere beroepsopleiding aan de Hogeschool Nijmegen, Voeding 

en Dietetiek heeft gevolgd en in principe werkt na verwijzing door een arts of specialist. Als paramedicus is de diëtist 

gehouden aan bepaalde plichten die het beroep met zich meebrengt, zoals onder andere: geheimhouding van het geen 

hem of haar in de uitoefening van het beroep bekend wordt. 

 

PRIVACY  

1. Ivm privacywetgeving ontvangt u een Zorgovereenkomst die u moet invullen en ondertekenen oa dat ik een medisch 

dossier mag aanmaken.  

2. In het schriftelijk medisch dossier worden de volgende gegevens van u (of uw kind) vastgelegd: 

- Naam, adres, woonplaats 

- E-mail adres 

- Telefoonnummer 

- Geboortedatum 

- BSN 

- Indien op verwijzing; gegevens van de verwijzer 

- Indien op verwijzing; verwijsbrief 

- Verslag van de consulten 

- Indien aanwezig verslag van overleg met andere behandelaars 

- Indien aanwezig verslagen van (bloed-, ontlasting, urine, speeksel) onderzoeken 

- Indien aanwezig verslagen van onderzoeken gedaan door derden 

 

3. Persoonlijke en medische gegevens worden door mij in een afgesloten ruimte bewaard. 

4. Indien verwijzing door de arts/specialist, zal deze indien nodig door mij gerapporteerd worden, betreffende mijn  

bevindingen in overleg met cliënt. 

5. Het dossier wordt na 5 jaar na datum eerste consult vernietigd door een erkend bedrijf, mits u niet meer onder  

begeleiding bent. Langer gegevens bewaren acht ik niet noodzakelijk. 

 

DE BEGELEIDING 

1. De begeleiding is opgebouwd uit een eerste (60 minuten) en tweede consult (45-60 minuten) en een aantal 

vervolgconsulten (30-60 minuten). Van tevoren is niet met zekerheid te zeggen hoeveel consulten het in totaal zullen 

worden. Steeds zal met u bekeken worden wat wenselijk en haalbaar is. Van mijn kant zal ik mij inspannen om samen 

met u het gewenste doel te bereiken. Realiseert u zich echter wel dat vooral van uw eigen inspanningen op dit vlak 

zeer veel zal afhangen. 

2. Het geregeld niet verschijnen op de afgesproken vervolgconsulten kan van mijn kant leiden tot beëindiging van de  

begeleiding omdat een goede begeleiding in het geding komt. 

 

 

TARIEVEN 

1. De tarieven zijn gesteld conform overeenkomst met zorgverzekeraars waar VAJR een contract mee heeft. 

Zie www.dietisten.nl met welke zorgverzekeraars VAJR een contract mee heeft. 

2. Consulten die niet tenminste 24 uur van tevoren door u worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. Mocht 

ik niet aanwezig zijn dan kunt u uw afmelding inspreken op mijn telefoonbeantwoorder of via info@dietisten.nl  

3. (Orthomoleculaire) Consulten kosten voor een eerste consult (60 minuten) € 85,-  

en tweede consult (45-60 minuten) € 85,-.  

Vervolgconsulten (30 minuten € 42,50 en 45-60 minuten € 63,75) 

4. Emails met inhoudelijke vragen worden gefactureerd!  

Afhankelijk van  tijd; ongeveer 15 minuten € 21,25  en anders € 42,50  

5. Bij telefonische consulten gelden dezelfde voorwaarden als bij de gewone consulten! 

 

 

 

http://www.dietisten.nl/
mailto:info@dietisten.nl


BETALING 

 

1. Voor de betaling van de behandeling bent u persoonlijk aansprakelijk.  

 

2. De dietist zit in de basisverzekering. Voor 3 behandeluren (= 2 consulten), deze vallen wel onder uw eigen risico! 

Afhankelijk van uw zorgverzekering worden extra consulten van een dietist vergoed. Kijk hiervoor goed uw 

polisvoorwaarden na.  

- Zorgverzekeraars CZ, OHRA, Nationale Nederlanden en de Friesland vergoeden alleen op basis van een verwijsbrief 

van een (huis)arts. 

- Indien VAJR contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan gaat de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. 

- Indien geen contract dan ontvangt u de factuur en dient u deze na betaling zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. 

Afhankelijk van uw verzekering krijgt u een bepaalde vergoeding. 

 

3. De vergoeding van orthomoleculaire consulten kunnen via vergoeding alternatieve geneeswijzen  gaan, ook hiervoor 

dient u uw polisvoorwaarden na te kijken! U krijgt dan zelf de factuur thuisgestuurd die u kunt indienen bij uw 

zorgverzekeraar. 

 

 

 

Afwijking op één of meer van de hierboven genoemde punten is slechts na onderlinge afspraak mogelijk. 

 

 

 

Hopend u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,  Met vriendelijke groeten, Judith Rondeel 


