Tarieven en vergoedingen

Vergoeding basisverzekering
Voeding- en dieetadvisering in 2021 word vergoed van uit de basisverzekering. De vergoeding geldt voor
3 behandeluren per kalenderjaar en word verrekend met het eigen risico (€385,00 in 2021). Kinderen tot
18 jaar hebben geen eigen risico.
Vergoeding Aanvullende verzekering
Een aanvullende verzekering bied de mogelijkheid om extra uren voeding- en dieetadvisering vergoed te
krijgen. In hoeverre uw verzekeraar deze extra advisering vergoed staat in het vergoedingsoverzicht van
uw zorgverzekering. Twijfelt u hoe het bij u zit? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar
Vergoeding Melvi diëtiste

U heeft in de meeste gevallen geen schriftelijke verwijzing van (huis)-arts, specialist of tandarts nodig.
Melvi diëtiste is direct toegankelijk. De diëtiste behoudt zich het recht voor u naar een arts of specialist te
verwijzen indien zij dit nodig acht.
Melvi diëtiste zal, indien mogelijk, de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is,
ontvangt de cliënt de factuur. In dat geval is de cliënt zelf betaling verschuldigd. U krijgt de factuur per
mail of per post en dient deze binnen 30 dagen te voldaan. U kunt de factuur zelf indienen bij de
zorgverzekeraar. Of daar een vergoeding tegenover staat is afhankelijk van de zorgverzekeraar.
Verhindering
Indien u verhinderd bent om op de afgesproken afspraak aanwezig te zijn dient u Melvi diëtiste hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd
worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.
De kosten voor het geplande consult komen in dat geval voor uw eigen rekening. De diëtiste behoudt zich
ten alle tijden het recht voor om de behandeling te beëindigen indien de behandeling niet tot de
gewenste resultaten leidt, of er sprake is van een onprettige behandelrelatie. De diëtiste stelt de cliënt
hiervan tijdig op de hoogte. Afzegging dient persoonlijk, via mail (info@mel-vi.nl) of via de telefoon (06 38
35 02 21) eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, te worden gedaan.

Tarieven per januari 2020
Soort behandeling
Intake consult zonder individueel dieetvoorschrift (
60 minuten)
(50 minuten directe tijd, 10 minuten indirecte tijd)

Kosten
€ 73,48

Intake consult met individueel dieetvoorschrift (90
minuten)
(50 minuten directe tijd, 40 minuten indirecte tijd)

€ 110,22

Vervolg consult lang (30 minuten)
(25 minuten directe tijd, 10 minuten indirecte tijd)

€ 36,74

Vervolg consult kort (10-15 minuten)
(10 minuten directe tijd, 5 minuten indirecte tijd)

€ 18,37

Telefonisch consult
(kosten per 15 minuten)

€ 18,37

Screening directe toegankelijkheid (15 minuten)

€ 18,37

Niet nagekomen afspraak per 15 minuten

€ 18,37

