
 

 

Tarievenlijst melvi diëtiste 
Melvi diëtiste heeft met de meeste zorgverzekeraars een zorgovereenkomst afgesloten. U ontvangt geen 

factuur zolang u binnen de gestelde vergoedingsuren zit. Hoe dit zit voor u kunt in de polisvoorwaarden terug 

vinden van uw zorgverzekeraar.  

Uitzondering hierop is CZ en haar dochterondernemingen OHRA, Nationale Nederlanden, Just CZ en CZ Direct. 

Wanneer u bij deze zorgverzekeraar bent aangesloten krijgt u wel een factuur. Deze kunt u zelf indienen bij uw 

zorgverzekeraar.  Voor meer informatie www.mel-vi.nl  

Tarieven per januari 2020 

Soort behandeling  Kosten  

Intake consult zonder individueel dieetvoorschrift ( 
60 minuten)  
(50 minuten directe tijd, 10 minuten indirecte tijd) 
 

€ 67,00  

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

€ 100,50 

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

€ 33,50  

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

€ 16,75  

Telefonisch consult  
(kosten per 15 minuten) 
 

€ 16,75 

Screening directe toegankelijkheid (15 minuten) 
 

€ 16, 75 

  

Niet nagekomen afspraak per 15 minuten  € 16,75  

Toelichting tarieven 

De behandeltijd van de diëtist bestaat uit directe tijd (de tijd waarbij de cliënt aanwezig is) en indirecte tijd (de 

tijd waarbij de cliënt niet aanwezig is). Tijdens de indirecte tijd is de diëtiste bezig met o.a. berekeningen en 

samenstellen van een persoonlijk advies, informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens.   

Vergoeding basisverzekering 

Voeding- en dieetadvisering in 2020  word vergoed van uit de basisverzekering van zorgverzekeraar. De 

vergoeding geldt voor 3 behandeluren per kalenderjaar en word verrekend met het eigen risico. 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.  

Niet nagekomen afspraak  

Het kan gebeuren dat u onverwachts verhinderd bent voor uw afspraak. De afspraak dient minimaal 24uur van 

te voren worden afgezegd per telefoon of mail. Indien u zich niet (tijdig) afmeld, word de gereserveerde tijd in 

rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.  

 

http://www.mel-vi.nl/

